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 בס"ד

 הלכות שמיטה  –ערוך השולחן 

 כלליות דין השמיטה ואם בזה"ז מן התורה סימן טו:

 מצות עשה דאורייתא להשמיט מעבודת הקרקע אחת לשבע שנים. .א

 התחייבו במצוה זו אחר י"ד שנה של כיבוש וחלוקה.  .ב
 תוקף שביעית בזה"ז:  .ג

 דרבנן: שביעית מקורות ל

 בשביעית שהיא מדבריהם.ירושלמי דמאי)ב,א(: קל הקילו 

 ירושלמי שביעית )ט(: חלה ד"ת שביעית מדר"ג וחבריו שהם התקינו לנהוג שביעית בזה"ז. 

בזמן גיטין)לו.(: רבי אומר וכו' בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים.  .ד

 .מט כספיםאי אתה מש -אתה משמט כספים, בזמן שאי אתה משמט קרקע  -שאתה משמט קרקע 

 עבודת הקרקע.רש"י פירש שרבי סבר ששמיטה בזה"ז דרבנן, ושמיטת קרקע היינו שמיטת 

 מקורות לשביעית דאורייתא:

והשבתה  גוף הקרקעמבארים ששמיטת הקרקע האמורה היא שמיטת  )לפי פירוש אחד(רמב"ם ור"ת

 אך שמיטת העבודה קיימת תמיד.לבעליה הראשונים. 

 וכן פסק הרמב"ם שהיא נוהגת בין בפני הבית ובין שלא בפניו.  .ה
תורת כהנים: מניין עשה שביעית אע"פ שאין היובל נוהג ת"ל וספרת לך וגו' וכו' וחכ"א שביעית נוהגת  .ו

 אע"פ שאין היובל נוהג ואין היובל נוהג אא"כ שביעית עמו.

 ביעית נוהג.ערכין)לב:(: מנו יובלות לקדש שמיטין ויבול אינו נוהג וש

 ונראה שהלכה כרמב"ם. 

 ר"ת מסביר את תורת כהנים שלא קיימו בפועל אך לא שהמצווה לא קיימת. וכ"פ סמ"ג ששביעית דרבנן. .ז
איך הרמב"ם הסביר את דברי רבי על שמיטת הקרקע ולא על שמיטת העבודה הרי במו"ק מפורש בגמ'  .ח

מאידך פסק דלא כרבי ששביעית דרבנן, שמדובר על העבודה? ועוד, פסק ששמיטת כספים דרבנן, ו

 הרי לשיטת רבי מדבר על שמיטת קרקע?
 אלא לרמב"ם בשמיטת כספים הלכה כרבי, אך בקרקע אין הלכה כמותו אלא כחכמים של תורת כהנים. .ט
ברור מדברי הרמב"ם ששביעית כיום דאורייתא, וי"א שלדבריו הוא דרבנן אך אינו. וכל הפוסקים שדיברו  .י

ה"מ בשמיטת כספים אך לא בשמיטת העבודה. )ולכן אין להקל בהיתר מכירה על יסוד  על דאורייתא

 שביעית דרבנן משום שאין לזה יסוד(.
אעיר שבדפוסים מדוייקים של הרמב"ם כגון פרנקל ומקבילי כתוב במפורש בדברי הרמב"ם ששביעית בזה"ז היא ]

 מדרבנן, ולפני רבינו היתה גרסה אחרת)עיין בפרנקל([

 

 פרטי איסור השמיטה סימן ט"ז:

שביעית נוהגת רק בארץ ישראל. יש ספק בירושלמי ביחס לאילן שנטעו בתוך הבית, האם העיקר הוא  .א

מפסוק ושבתה הארץ וזה כולל גם בית או שמא שדך וכרמך עיקר ובית אינו כלול. ונשאר בספק. רמב"ם 

 ד שבבית פטור משביעית. לא התייחס, וממש"כ ששביעית היא רק בעציץ נקוב אפשר ללמו
 שבתוספתא למדנו ששדה הקדש חייב בשביעית. הן לעניין זריעה והן לעניין ספיחים. .ב
גוי שקנה קרקע בא"י, רמב"ם כ' שפירותיו מותרים. כלומר אין בהם קדושת שביעית משום שאין בהם  .ג

זהר. ואיסור קצירה מירוח ישראל. וספיחים לא שייך משום שהיא גזירה רק לעוברי עבירה והגוי לא הו

 י פרי שגדלו מעצמם אצל הגוי מותר. צכדרכו הוא רק בשדה ישראל, ולכן גם ע
ישראל שקנה קרקע זרועה מגוי, אע"פ שגמר הגידול היה אצל גוי כיון שבשעת הקצירה היה של ישראל  .ד

 חייב בדיני שביעית. 
אחר השביעית היינו  . לא נאכל'לא נאכל ולא נעבד' –יש חילוקי דרגות בא"י לעניין שביעית: עולי בבל  .ה

בלא ביעור)ר"ש,רע"ב( או אם עבר וזרעו בשביעית)רמב"ם(, או הספיחים לא נאכלים)רמב"ם(. וכל 

 הפירושים נכונים. 
 נאכל ונעבד.  –נאכל אבל לא נעבד. מן הנהר ומאמנה ולפנים  –עולי מצרים 

י שלא יניחו אר"י וילכו וישתקעו שם. אבל שאר ארצות סוריא אסורה בעבודה בשביעית, מדרבנן, כד .ו

אפילו שחייבות מדרבנן בתו"מ פטורות משביעית. ובסוריא אסור לסייע לעבריינים במחובר משום שהוא 

 ריוח גדול אך בתלוש מותר, ומשום ריוח כזה מועט לא חששו שיעזבו את הארץ .
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ם בתלוש אין לסייע דחמירא מסוריא משום רמב"ם כ' שעבר הירדן נוהג שביעית מדרבנן. ומשמע שג .ז

שהוא מכיבוש משה. ותמוה, מנא ליה לרמבם חילוק זה? ונראה שטעמו הוא שעבר הירדן יש לו דין של 

 עולי מצרים.
בתוספתא מבואר שבי"ד מעמידים בשביעית שומרים מפני הגוים, ואין בזה בעיה של 'משומר' שאינו  .ח

 הפקר משום שלא הבעלים שומרים אותו.
משום שהוא  –בסנהדרין)כו.( מכריז ר' ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא. וכיצד התיר זאת? רש"י  .ט

מיירי במקומות של עולי מצרים ששם שביעית דרבנן והקילו מפני האונס. רמב"ם  –דרבנן בזה"ז. ראב"ד 

ה אסרה עבודה לצורך מפני פיקוח נפש התירו. והיינו שלא עשו לצורך עצמם אלא לצורך המלך, והתור –

הנאת ישראל. ואע"ג שיש עבודות שאסורות מצד עצמן, כאן לא היתה זו גזירת שמד אלא להנאתם 

 עושים.

 

 עוברי עבירה בשביעית מה דינם ז:"סימן י
מעשה שביעית יעקר ואפילו בשוגג משום ששביעית קילא בעיני אינשי. ובירושלמי שישראל נחשדו על  .א

 . שביעית אך לא על שבתות
מעשה שביעית כולל לא רק נטיעה אלא ה"ה לזריעה. ויותר מכך, במשנה שביעית )ד,ב( שמי שהכין  .ב

שדהו בשביעית לצורך שמינית, קנסוהו שלא תעבד בשמינית. ולא צריך להרוס ההכנה, אלא די באי 

 זריעת השדה. 
את העבריין. וה"ה  והקנס הוא גם שלא ישכיר שדהו בשמינית. אך אם מת בנו יכול לעבוד, שקנסו רק .ג

 שיכול להביאה לאחר במתנה בחינם, ואפילו שיחזיק לו טובה על כך. 
קנסו רק בעבר איסור דאורייתא כחרישה, נטיעה זריעה ובצירה. אך בעשה איסור דרבנן לא קנסו ואפילו  .ד

 במזיד. והקנס בין עשה בעצמו בין ע"י גוי.
ריכים לאכול הפירות בקדושת שביעית. והסוחר קנסו גם עושי סחורה בפירות שביעית, והקנס הוא שצ .ה

 בפירות שביעית פסול לעדות. 
 

 דין תוספת שביעית  סימן י"ח:

ל' יום קודם השמיטה אסרו לעבוד בארץ וזו הלכה למשה מסיני. ודין זה בזמן הבית, וחכמים  –רמב"ם  .א

הוסיפו שלא יחרשו שדה אילן משבועות ושדה תבואה מפסח. ובזמן שאין מקדש מותרים בעבודה עד 

 ר"ה כדין תורה.

כה כרבים, אע"פ שבמשנה בשביעית שדורשים תוספת שביעית ור' ישמעאל חולק, ולכא' הל –ביאור  .ב

וכן מח' זו גם בין ר' ישמעאל לר' עקיבא ולפי הכללים הלכה כר"ע, אעפ"כ פסק רמב"ם כר' ישמעאל 

 משום שבמו"ק איתא שר"ג ובית דינו ביטלו תוספת שביעית בזה"ז. 
ומבואר עוד, שר"ג ס"ל כר' ישמעאל וההלכה למשה מסיני עצמה אמרה שהתוספת היא רק בפני הבית. 

 בטלה גם תקנת חכמים. וממילא בחורבן

בפרק ב בשביעית אין נוטעין ואין מרכיבין ואין מבריכין ערב שביעית פחות מל' יום קודם ר"ה וכו' ר' יוסי  .ג

ור' שמעון אומרים שתי שבתות)לקליטה(. וביבמות אמ' הלכה כמותם. ובר"ה אמ' ששבועיים אלו הם 

החורבן יוצא שמותר לנטוע, להרכיב ולהבריך מלבד ל' יום בשנה ולכן צריך מ"ד יום קודם ר"ה. ולאחר 

 עד שבועיים קודם ר"ה.
א"כ קשה על הרמב"ם שפסק שמשום מראית עין צריך מ"ד יום. מנא ליה חשש מראית עין, הרי לא  .ד

 הוזכר בגמ'?
ונראה שכתב עפ"י הירושלמי שמשמע שיש מקום לחשד על הבן שירש נטיעה צעירה מאביו. וצריך  .ה

ו הבן, אלא שנראה כאילו הוא עצמו נטע ולכן עוקר. אך למעשה ראשונים אחרים לעקור. והרי לא קנס

 פסקו כבבלי שלא מזכיר ענין מראית עין ולכן מותר עד שבועיים קודם ר"ה.

לגבי חדש אמ' שזמן קליטה ג' ימים וכאן אמ' שבועיים, אך אין זה קשה ששם מיירי בקליטת תבואה  .ו

 ה צריך שבועיים.שהיא רכה וסגי בג' ימים אך בעץ קש
שיערו שדה אילן שנחרש עד עצרת הוא ג' אילנות בשטח של בית סאה  –תוספת שביעית בזמן הבית  .ז

שישים מנה איטלקי. אם לא עושים שיעור זה והוא חמישים על חמישים אמה ועושים פירות במשקל 

 מותר לחרוש את כל השדה רק עד פסח ואת מקום עבודת האדם סביב העץ עד שבועות. 
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כ' רמב"ם שכל השלושה יחד צריכים לעשות ס' מנה, אבל ר"ש ורע"ב כתבו שכל אחד לבד, ולשיטתם  .ח

 האחד לא יכול להשלים חבירו. 
ושיערו כל האילנות כאילו הם תאנה. ושיערו בה מפני שפירותי גסים ועושה פירות בכל שנה. וה"ה לעצי  .ט

 סרק. 
האילנות לאחד והקרקע לאחר. ואפילו אם תבוא אין הבדל אם האילנות שייכים לאחד או לכמה, או  .י

 טובה לבעל הקרקע, בזכות האילנות, לא חיישינן לכך. 
י"א שאם הם של שלושה אנשים שונים מותר לחרוש עד ר"ה. והסברא היא שהיתר החרישה היה כדי  .יא

 לא לפגוע באילנות, ואם הם ג' כל אחד יסמוך על חבירו ולא יעשו, ולכו הקלו להם עד ר"ה.

 ל הנ"ל הוא בין ג' לט' אילנות. בעשר אילנות הדין אחר. כ .יב
בתשע אילנות שיעשו מתושעים. וכ' ראב"ד שכל עץ צריך לעשות תשיעית מהתבואה.  –בירושלמי כתוב  .יג

 ולפי הרמב"ם האחד משלים על חבירו, אפילו יש עץ שלא עושה כלל פירוות. 
ויש עוד דין ידוע של הלמ"מ שבילם עד ר"ה. בין עושים או לא, חורשים כל בית סאה ב –עשרה ויותר  .יד

 שעשר נטיעות בבית סאה חורשים הכל עד ר"ה.
עשרה אילנות זקנים או יותר חורשים בית סאה עד עצרת אפילו אינם עושים כשיעור.  –כך פירושו  .טו

יותר אינם חשובים כי למיעקר קיימי)רא"ש( ופחות  ונטיעות ילדות דווקא אם הם עשר חורשים עד ר"ה.

 ג"כ לא חשובים. 
בנטיעות אין נפק"מ אם עושות או לא  כיון  –בתוספתא ובירושלמי זקנה הדומה לנטיעה וכו'. למעשה  .טז

 שנראות כנטיעות אבל אם נראות כזקנות יש להם דין זקנות מפני הרואים.

כל זמן שכך נקרא בפי אנשים. אבל ר"ש כ' שרק שנה ראשונה. אילן שנקצץ  –מהי נטיעה? רמב"ם  .יז

 וצא חליפים אם מטפח ולמעלה הרי הוא כאילן, פחות מכך כנטיעה.וה
 בנטיעות הדלועים מצטרפים לבית סאה. ובירושלמי והוא שהנטיעות רבות.  –במשנה  .יח
ההיתר בעשר נטיעות הוא רק אם מפוזרות, אך אם מסודרות בשורה וכדומה אין כל הקרקע נראית  .יט

 כאורה וסלו.כשייכת לנטיעות ולכן חורשים רק בסמיכות להם 
רש"י כ' שצריך שיהיה מרחק שווה בין כל הנטיעות. אבל נראה שאין מדקדקין בזה שהרי המשנה  .כ

מיעטה רק צורת נטיעה מסודרת אך לא דרשה הקפדה בהרחקה. וכאמור, נטיעות דוקא עשר ולא יותר, 

 ובזקנות אפילו יותר.
מותרים בעבודת הקרקע עד ר"ה, ומה שהותר בזמן הבית לזבל ולסקל עד ר"ה הוא משום האו  בזה"ז .כא

 וה"ה לזיבול, ועישון כנגד מזיקים, וחיתוך יבלות וכיסוי השרשים וכל הדומה להם. צורך השנה השישית. 
א מריחת מזהמים נטיעות והיינו שמדביקים זבל במקום קילוף האילן כדי להבריאו שלא ימות. וי"א שהו .כב

ריח רע להרחיק מזיקים. וכורכים דבר סביב האילן להגן מפגעי מזג אויר. ומשמע שבשביעית עצמה זה 

אסור אפילו שלא עושה דבר באילן. ועוד דברים שעושים כשמירה לאילן. כולל השקיית הנוף, שאסורה 

 בשביעית עצמה. 
אל"ה, אלא גמר הפרי יהיה בשביעית וכן עושים פעולות להועיל לפירות, ובתנאי שיתבשלו עד ר"ה. ד .כג

 אסור, משום שהיא עבודה עבור שביעית. ונראה שגם בזה"ז אסור משום מראית עין. 
בזמן המקדש אסור היה לבנות מדרגות בערב שביעית מפני שנראה כתיקון ובזה"ז מותר משום שאינו  .כד

 באמת תיקון. 

בשביעית אסור בתוספת שביעית  הכלל במלאכת ערב שביעית בזמן המקדש שכל דבר שאסור מדא' .כה

 ומה שאסור מדר' מותר. אך אין זה כלל גמור שיש לו יוצאים מן הכלל.
 

 מה המה המלאכות האסורות בשביעית  ט:"סימן י

לשבות ..דכתיב בחריש ובקציר תשבות..ע"כ. אך עיקר העשה הוא משבתה הארץ שבת מצוה  –רמב"ם  .א

 לד'.
כתובות בתורה ד' מלאכות והן: קצירה, בצירה, זמירה, זריעה. רק על אלו יש מלקות ולא על שאר  .ב

עבודות שבשדה ובאילן. ומה שיש בתורת כהנים פסוקים על אחרים הוא אסמכתא בעלמא ומדרבנן ויש 

 רק מרדות. ומש"כ בתורה כרם ה"ה לשאר אילנות אלא זה היה העץ המרכזי.

 ר מלאכות יש בעבודתם ביטול עשה. אע"פ שאין מלקות בשא .ג
מותר לחפור בורות לשתייה בשביעית ורק מה ששייך לזריעה אסרה תורה. ולכן כל טיפול בקרקע  .ד

 לטובת הקרקע אסור בשביעית.
 אסור לנטוע עצי סרק, מדרבנן. כדי שלא יטעו עצי פרי.  .ה
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אסור לעשן תחתיו מפני  כל תיקון לאילן אסור בשביעית, ולכן כל מה שמביא לתוספת גידול אסור. .ו

התולעים. ואע"פ שהוא בגרמא כיון שזה תחת האילן הוי כעבודתו האילן ואסור. אך אם עושה במרחק 

 מהעץ מותר. 
אך לסוך הנטיעות כדי להגן מפני עופות וכן אסור לסוך הפירות ע"מ שיבשילו, שכל אלו הוי תיקון לפירות.  .ז

סמיכת , ומותרות כגון קשירות הענפים שיעלו למעלה אך אך י"א שיש עבודות באילן שרק סומכות אותו

 עץ צעיר.
 אסורה עבודה גם באילנות סרק, כל מה שיביא להשבחת הגדילה. .ח
אין מלמדים פרה לחרוש אלא במקום שלא מועיל לזריעה, שלא יראה כחורש. לא זורעים בעציץ אפילו  .ט

יץ מלא גללים שלא ראוי לזריעה רק בכדי לבדוק את איכות הזרעים משום שנראה כזורע. אבל בעצ

מותר. מותר לשרות זרעים במים לצורך מוצאי שביעית משום שאינה עבודה. 'מקיימין את האלויי בראש 

 הגג' היינו שמותר לקיים פירות )תלושים( הטמונים בעפר וי"א דהיינו שמותר לקיים העלים בראש הגג.
יו. וכ' רמב"ם שעודרים תחת הגפנים וצ"ע. מותר להחליש אילן, וכן מותר לצבעו ע"מ שיתפללו על .י

 –אסור. אם רק לשמור עליו  –ובזיתים זה נקרא קשקוש והכל תלוי בכוונתו, אם כדי להברות האילן 

 מותר. 
משקים בית השלחים בשביעית, היינו שדה שלא מסתפקת במי גשמים. אבל לא את כל  –רמב"ם  .יא

קשורות להשקיה משום שאם לא תושקה האדמה השדה אלא סמוך לגידולים. ועוד התירו מלאכות ה

 בשביעית  הארץ תתיבש וימותו העצים. 
וק' על  נחלקו ר"י ור"א בירושלמי על חרישה בשביעית, ר' יוחנן אמר אינו לוקה ור' אלעזר אמר לוקה. .יב

)החשבון במח' האם יש כאן כלל ופרט לא פסק שיש בזה עשה הרמב"ם שפסק כר"י שלא לוקה אך מאידך 

 .או לא, תלוי בהגדרות הלימוד הזה( וכלל
אם שאר המלאכות בעשה, מדוע הקלו בהם? וכ' ר"ן שמלאכה שנעשית אחת לשנה מוגדרת עבודה  .יג

ע"כ. עיקר ההשקיה היא עבור ואסורה, אך מלאכה הנעשית תדיר אינה מוגדרת עבודה ולכן מותרת. 

 הקרקע שהרי אין פירות בשביעית ולכן התירו. 

בעל, המסתפקת במי גשמים, מותר להשקות בשביעית. אך דעת הרמב"ם לא כן, אלא י"א שגם שדה  .יד

 רק שדה שלחים, וכן הלכה.

הטמנת ירקות באדמה לצורך שמירתם מותרת ואינה כזריעה, והוא שיהיה ניכר, כגון העלים מגולים.  .טו

. בכל אופן, כל וכ"פ רמב"ם. וי"א שבשביעית אפילו אין העלים מגולים מותר, ורק לשבת צריך מגולים

זה הוא טמנם אחד אחד אך טמנם הרבה בחפירה אחת וכיסה בעפר פשוט שמותר משום שאינו כזריעה 

 כלל. וה"ה בטמנם בערימת עפר שעל הקרקע.

 בלוף, סוג של בצל, החמירו בתנאי ההטמנה משום שהוא נח לגידול, ואלולי ההחמרות יגדל בשביעית. .טז
אורז אבל לא חותכים העלים משום שזה גורם לגדילה יתירה ולא מותר להשקות עפר במקום של גידול  .יז

 רק מקיימו.
כל דבר שמועיל לקרקע אסור לעשות בשביעית ולכן לא מלקטים עצים ואבנים כדי להכינה לזריעה.  .יח

אבל משל חבירו מותר אם צריך לעצמו וגזרו חכמים שגם עצים גסים לא משום עבריינים שלקטו דקים. 

שהוא לא יאמר לחבירו ראה כיצד עזרתי  –ורמב"ם א יהיה בחזקת טובה מחבירו. העצים, ובתנאי של

 לך.
מותר ללקט ענפים בשלו אם הוא לצורך בהמתו העומדת בשדהו. וה"ה לבישול. אך אסור ללקט אצל  .יט

קרובו אפילו עם בהמתו משום שיש לחוש שיכוון לטובת קרובו. מה שאסור הוא גם ע"י גוי, והוא 

בת אינו אלא מדרבנן משום ששם האיסור על הגברא וכאן האיסור על החפצא, הארץ מדאורייתא. בש

 שתשבות. ומה לי ע"י גוי מה לי ע"י עצמו?
מותר לשרש, אך לא בשלושה אילנות סמוכים. אבל בשדה  )להסקה וכד'( קציצת אילן לצורך עציו –רמב"ם  .כ

 חבירו מותר. ולמד דין זה ממשנה מפורשת ביחס לזיתים. 
 כשיו מתחיל לדלל האילנות יכול לקצוץ שנים, אם כבר קצץ אחד, מותר להמשיך רק עוד אחד. אם ע .כא
המבקע זית לצורך עצים לא יכסה הבקע בעפר משום שמתקן העץ. ובכל הדברים הדומים לזה התירו  .כב

 ובלבד שלא יכוון לתיקון, ומותר משום שאינו פסיק רישיה. 
 הקוצץ שקמה מכסה באבנים אך לא בעפר. .כג
 לא קוצצים בתולת שקמה בשביעית כדרכה משום שע"י כך גדלה יותר.  .כד
המשרש לצורך עצים מותר ולשדה אסור. המחפריות לא יכסה בעפר. ופירושו הפירות,  –בתוספתא  .כה

 היינו שנוטל הענפים לצורך עצים מותר אך לא יכסה מקום הכריתה משום שמועיל לעץ. 
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 דין הוצאת זבלים בשביעית ולפתוח מחצב של אבנים סימן כ:

זיבול הוא אחד מעבודות היסוד של החקלאות, ואסור בשביעית משום זורע, ואפילו אין כוונתו לזיבול.  .א

 אך אם ניכר לכל שאין זה לשם זיבול מותר. 

 ספק האם בא"י במקום שהזיבול מזיק ג"כ אסור. ונראה להחמיר כיון שלא כולם בקיאים. .ב
ע"פ שהתירו לעשות אשפה, שאז לא נראה כזיבול, לא בכל זמן התירו אלא רק מזמן שיקשור המתוק. וא .ג

היינו שהזבלים יתייבש ויעשה כקשרים. שאחר זמן זה כבר אין תועלת בזיבול השדה ויודעים שהוא 

 עושה אשפות. 
גזרו על כל הוצאת וא"כ מדוע לא התירו אז הוצאת קצת זבל? משום שנחשדו ישראל על השביעית ולכן  .ד

 מעט זבלים. 
בכל בית סאה לא יותר משלוש אשפות שבכל אחת לפחות מאה וחמישים סאה. בשדה  –שיעור אשפה  .ה

 הקטנה מזה יעשה אשפה לכל שליש סאה. בשדה של גוי יכול להוציא זבלים אך לא יפזרם בשדה.
 מותר לעשות זבלו אוצר היינו לעשות משלושת האשפות אשפה אחת.  .ו

א. אם היה לו מעט זבל מערב שביעית  –היה לו דבר מועט מוסיף עליו והולך. בירושלמי  – במשנה .ז

מוסיף עליו בשביעית, שאז אין חשד. ב. אם היה לו רק מעט זבל בשביעית מוציא ויוסיף עליו אח"כ. ולא 

 חוששים למ"ע משום שהולך עם כלים השייכים לעשיית אשפה. 
השדה אך במניח על סלעים או בתוך חפירה אין שיעורים, שהרי ניכר כל השיעורים הנ"ל רק במניח על  .ח

 שאינו לזיבול.
המדייר שדהו עושה סהר לבית סאתים וכו'. למי שיש דיר בהמות ויש מקום רק בשדה עושה  –במשנה  .ט

 דיר וכעבור זמן הופך את כיוון הגדרות. וכך נראה שלא זבל שדהו. אך צריך להשאיר מקום פנוי מזבל. 
ירשו ראב"ד,ר"ש ורע"ב. רמב"ם פירש שאם רוצה להניח זבל בתוך הסהר מותר. ויותר מכך כך פ .י

 שאפילו מותר להוציא מתוך הסהר אל השדה.

 ראב"ד חולק. אך העיקר כרמב"ם.  .יא
 מותר להזיז הסהר ממקום למקום בשדה ובלבד שלא ירחיק בית סאתים.  .יב

לחרישה וזריעה. אך אם ערב שביעית  אסור לחצוב מקום חדש בשביעית משום שנראה שמתקן שדהו .יג

אזי ניכר שהוא המשך המחצב )שלוש שורות של תשע שכל אבן היא אמה על אמה על אמה( חצב כ"ז אבנים 

אם היו האבנים מכוסות עפר אך אם מגולות מותר. וי"א שמספיק ואיסור להתחיל בשביעית הוא  ומותר.

 בערב שביעית רק לגלות האבנים. 
 צוב קודם שביעית או שיהיו מגולות מעצמן. צריך לח –רמב"ם  .יד

 אסור. –אם חבירו פתח מחצב קודם שביעית מותר לו להמשיכו בשטחו. אך אם חבירו לקח כל האבנים  .טו
בתוספתא דעת ר' יהודה שאם לא מתכוון לצורך השדה מותר להתחיל מחצב בשביעית. ורמב"ם לא  .טז

 הזכירו כי גרסתו על גדר, וכן עיקר.
צה לפרק בשביעית, אם יש י' אבנים גדולות של משא שני אנשים מותר, דינכר שהוא גדר אבנים שרו .יז

 צריך להשאיר טפח מהגדר על הקרקע.  –לצורך הגדר. אבל פחות מכך או רק אבנים קטנות 
בשדה חבירו מותר להתחיל אפילו בשביעית שודאי אין כוונתו לתיקון השדה. ואין בזה מ"ע  –רמב"ם  .יח

 בנים גדולות שהוא צורך הגדר, אך בזיבול יש מ"ע. משום שניכר לכל בא
 אבנים שזעו או יזועו מחמת החרישה או שהם גדולות מותר לקחת, אפילו יש רק שנים, הכל ינטל אגבן. .יט

 תחתיהם שאז לא צריך. או סלע קרקע אא"כ יש קש הנוגעות בהמסקל אבנים משדהו מניח  –במשנה  .כ
קודם פסיקת הגשמים אך כן לאחר הגשמים, שהוא לצורך על פני גאיות אין בונים מדרגות  –במשנה  .כא

 שמינית.
היינו  –גאיות הם מין גומות מלאות מים שהמדרגות הובילו אליהם. ואסור לסמוך בעפר  –פירושו  .כב

 עבודות שנראות לטובת השדה. 

"ד כתב וראבכשבונים מדרגות לא יטיל עפר לתוך הגומות שנראה בזה שמתקן הקרקע.  –רמב"ם  .כג

 שעשיית המדרגות עצמן אסור אם עשויות מעפר משום שנראה כמכין לזריעה אבל מאבנים מותר. 

דין זה ייחודי שכן אחר החורבן הותרו כל המלאכות ערב שביעית מלבד זו מטעם שידים מוכיחות שמכוון  .כד

 לזריעה בשביעית.
לקחת גם אבנים קטנות מכל  אבן שנשאת על כתף יכוללקחת מכל מקום בשדהו. ואריס וקבלן מותרים .כה

 מקום דמוכח שהוא לצורך בנין.
אסור לבנות גדר בינו לחבירו שנראה כחורש, אבל בכותל ביתו או חצרו מותר. ובין שדהו לרה"ר מותר  .כו

 אך יצבור העפר כאשפה.
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לא עוקרים גדר בשביעית בין של עצים בין של אבנים. וה"מ שמכוון לטובת השדה. אך  –תוספתא  .כז

 יתר דלעיל מותר. בתנאי הה

 

 איך הדין באכילת אילנות פירות בשביעית סימן כ"א:

  .)כך מתיישבת סתירה בפסוקים(מותר לבצור פירות שגדלו מעצמן שלא כדרך הבוצרים  .א
 שתי בצירות אסורות: א. לצורך גידול שאר הפירות. ב. כדרך הבוצרים.  –רמב"ם  .ב
וף כל התבואה לביתו. מביא לביתו רק מעט כדרת אסור לשמור או לנעול שדהו וכן אסור אס –רמב"ם  .ג

 ואפילו ע"מ לחלק לעניים אסור, שכן הפירות הפקר גם לעשירים.  שמביא מההפקר.
אם הפירות מעטים לקרובים לך, שאחרים ממילא לא יבואו, אם מרובים אז לכולם, דברי ר' יהודה. ר'  .ד

 כרבי יוסי. ואף לרבי יהודה קודם הביעור שייך לכולם. יוסי אומר תמיד הכל לכולם. וקיי"ל
מכאן שהפירות צריכים להיות פתוחים לכולם וכל הרוצה יטול. ואם שמר שדהו אסור לבצור מהם אפילו  .ה

 בשינוי. 
בעל המאור ורבותיו  –לפי זה , היינו שאסור לאכלם, וכופים אותו להשליכם לבהמות. פירות שביד גויים  .ו

שאסורים בשביעית. אבל הראב"ד כתב שרק המשומר ביד ישראל נאסר. הרמב"ם  של רש"י אומרים

 לא הזכיר כלל את האיסור לאכול מהמשומר.  
כ' שהמשומר אינו אסור באכילה כלל אלא גזרו שלא יקנו אותם מעם הארץ. וזהו גם דעת רמב"ם. רמב"ן  .ז

וש מפירות מחוברים, אך אם אדם ונראה שגם רש"י סובר כן, שמותרים לגמרי. ואיסור משומר הוא לתל

 מותרים באכילה. –עבר או גוי תלש 

שמור  –אסורים לגמרי. ראב"ד  –מותרים באכילה. תוס' ובעל המאור  –יוצא שלרש"י, רמב"ם, רמב"ן  .ח

ע"י ישראל, אסור. שמור ע"י גוי, מותר. אך לכו"ע אסור לתלוש בידים. והרוצה יכול לסמוך על דעה 

 ראשונה.
 פירות שביעית בוסר משום שכך הם להפסד, ולכן גם לא קוטפים קודם הבשלה.  אסור לאכול .ט

 ועל פי המשנה מתבאר שזמן קטיפת כל פרי תלוי בזמן הו אנשים רגילים להכניסם כבר לביתם.  .י

ענבי בוסר, והיינו שבסחיטה יצא מהם מעט משקה, אוכלם בשדה. בגמר בישולם מכניס לביתו והוא גם  .יא

שלהם. אסור לסוך בשרו בשמן זיתים שטרם גמרו בישולם בשדה, שאין דרך אנשים  זמן חיוב המעשרות

 לעשות כן.
רק בתאנים, ענבים וזיתים יש חילוק בין שדה לבית משום שנוהגים לאכלם בשדה גם קודם גמר בישולם.  .יב

בר אבל שאר פירות אין אוכלים עד שיגיעו לעונת המעשרות שלהם. וכך דעת ר"ש ורע"ב. אך רמב"ם סו

 שבכל הפירות יש חילוק בין לשדה.

 

 סימן כ"ב: דיני אכילת ספיחים בשביעית

כל מה שעולה מעצמו בשביעית נקרא ספיחים ואוכלו מעט מעט, ואוספו שלא בדרך הרגילה.  –רמב"ם  .א

חכמים אסרו אותו מפני עוברי עבירה שעבדו בשביעית ואמרו שהם ספיחים. אז אסרו כל הצומח 

 בשביעית.
מותר לאכול בשביעית רק פירות אילן ועשבים שהרוב לא זורעים. אבל ירקות ותבואה וקטניות  –עוד כ'  .ב

שדרך לזרוע, אסור לאכול בשביעית. והמלקטן לוקה מרדות. ספיחים שגדלו במקומות שאין דרך לזרוע 

 מותרים, לא גזרו שם. 
ית ספיחים אסורים ה"מ מדוע לא מצינו גזירה זו בדברי המשנה או גמרא? מה שמצינו במסכת שביע .ג

 לעניין סחורה אך לא לאכילה.
מש"כ בפסחים)נא:( ר"ש אומר ספיחי כרוב אסורים וחכ"א כל הספיחים אסורים. פירש רש"י שמדובר  .ד

 אחר הביעור.
מש"כ שספיחים מותרים במק' שלא רגילים לזרוע הוא מירושלמי )ב"ב ה,א(, ששם מיירי לעניין גזל,  .ה

 נין שביעית י"ל שהוא לאחר ביעור.ואפ' אם תאמר דמיירי לע
אסורים באכילה. שם משמע ששירים של העומר מפני  לכא' מירושלמי שקלים)ד,א( משמע שספיחים .ו

שהם ספיחים אסורים באכילה. אך אין ראיה ששם נאסרו משום שהיו משומרים. ועוד שהוא אחר הפסח 

 ואחר הביעור.
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ינו אחר ביעור ואמרו שר"ע סובר שספיחים אסורים תוס' ור"ש חלקו על רש"י שפירש ספיחים אסור הי .ז

מדאורייתא וחכמים אומרים שאסור מדרבנן. ומה שמצינו שספיחים מותרים תירצו שהוא ערב שביעית 

 שנכנס לשביעית. 
ראב"ד כ' מח' זו של רש"י)אחר ביעור( ותוס' ורמב"ם)לגמרי(, וכ' מסתבר שאסור לגמרי. וכ"כ רמב"ן,  .ח

 שרוב הראשונים סוברים שאסור לגמרי.  סמ"ג. ויוצא אם כן,
באותן ספיחים המותרים באכילה יש קדושת שביעית. ובתוספתא שנינו שבהמה רועה כדרכה ואע"פ  .ט

 שלא מאכילים מאכל אדם לבהמה אם אוכלת מעצמה לא מפרישים אותה. 
! ואע"פ אך קשה לסוברים שהוא אסור לגמרי, שהרי עצם ההשארה בשדה היא להפסד, וזה הרי אסור? .י

שהוא הפסד בממילא ולא בידים איך התירו? אלא שכ' רמב"ם שספיחים היוצאים בשמינית מותרים 

לאחר חנוכה. ואז לא יופסדו. והטעם שרצו להרחיק זריעה בשביעית וממילא אם אסור עד חנוכה לא 

 תשתלם הזריעה. אך מה שמותר לחרוש עליהם הוא הפסד בידים, וצ"ע.
ת, הגידולים מותרים באכילה ואפילו בדבר שאין זרעו כלה. ולא גזרו כמו ספיחים שזרעם בשמיני .יא

 בתרומה גם על גידולים משום שהוא דבר שאינו שכיח.
עוברי עבירה שהטמינו פירות בשביל השמינית, אסור לקנות מהם. אך מסתם אדם מותר לקנות מיד  .יב

בשמינית משום שירקות גדלים גם ביומיים שלושה. כדעת רבי. וגם מביאים מחו"ל. אך פירות מותרים 

 רק מזמן שיעשה כמותם בשמינית. אך אם יש מקום שממהר להבשיל הכל תולים בו. 
 

  בשביעיתרות שגדלו מקצת בששית ומקצת סימן כ"ג: פי
 

אומר הפסוק 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות', וקשה הרי סוכות הוא אחר שביעית?  .א

מכאן למדו חז"ל שיש פירות שצמחו בשביעית אך סיימו בשמינית ודינם בשמינית כשביעית. וה"ה למה 

 . ובאלו הדינים הולכים אחר עונת המעשרות.שהתחיל קודם שביעית וסיים בשביעית שדינו כשישית
תבואה שבאה לעונת המעשרות קודם ר"ה של שביעית ונאספה בשביעית אסורה מדין  –רמב"ם  .ב

 ספיחים. וק' מנא ליה הא, הרי הוא כ' שרק מה שגדל מעצמו בשביעית אסור?
ש נאסרים אך אין אכן דין זה מבואר בירושלמי )מעשרות ה, ב(. אך כתוב שם שאם הביאו פחות משלי .ג

 להם קדושת שביעית, וביוצא לשמינית מותרים ויש קדושת שביעית. מדוע לא כתבו הרמב"ם?
אך בתבואה הולכים  בשביעית תוס' חולקים על הרמב"ם בזה. אך י"א שרק בירק הולכים אחר לקיטה .ד

 .שביעית אחר הבאת שליש, ואם לא הביאה שליש בשישית אסורה משום ספיחי
 דוחן, )אורז, ולכים אחר השרשה משום שלקיטתם והבאתם שליש אינה שווה בכל השדהיש מינים שה .ה

. אך שמואל פסק שבאלו הולכים אחר גמר הפרי, וכ"פ רמב"ם. וזה לשיטתו שגם בגידולים שומשום( פרג,

 ספיחים.אלו יש 
 לגבי אתרוג פסק רמב"ם לחומרא שהולכים בו בתר לקיטה ובתר חנטה. .ו
 פרג, דוחן, אחר עונת מעשרות. אורז, –פירות שביעית שיצאו לשמינית: תבואה קטניות ואילנות  .ז

 אחר לקיטתו. –אחר גמר הפרי. ירק  –שומשום ופול המצרי לזרע 
 פול המצרי שזרעו לזרע מותר בשביעית משום שעיקר מטרתו והיא הזרע כבר נגמר בשישית.  .ח

פול המצרי שנזרע בשביעית לזרע זרעו וירקו אסור בשמינית. זרעו לירק ונלקט בשמינית הכל  –רמב"ם  .ט

מותר. ראב"ד מקשה איך מותר? אמנם י"א שרק נטיעה לשנים רבות קנסו לעקור אך לא זריעה לזמן 

 קצר. ויותר נראה כראב"ד שדוקא נזרע ע"י גוי מותר.
 שנייה לסבב השמיטה היא השביעית שלהן.  בנות שוח עושים פירות לשלוש שנים ולכן שנה .י

 יש פירות שזמן הגידול שלהם משתנה ממקום למקום, ולפי המקום והגידול נקבעת השביעית.  .יא
בצלים שלא עושים זרע הולכים בהם אחר גמר הגידול. מניעת מים בבית שלחים ל' יום בשישית גומרת  .יב

 גידולים. ומניעת מים בבית בעל ג' עונות גומרת הפרי. 

 בדלועים הולכים אחר ההתקשות שלהם. בירושלמי, בודק ע"י מחט. .יג
התמרות של הדלועים אסורים בשביעית משום מראית עין. ורמב"ם מפרש תמרות ביחס ללולבי הגפנים.  .יד

 אך לא נראה כן.
ירקות רכים אין האיסור בשביעית מדינא אלא משום מראית עין. ולכן ירקות שידוע  –פירוש על רמב"ם  .טו

 מאליהם בשביעית לאחר זמן רב של זריעה מותרים. שעולים

מיני ירק שידוע שהם טמונים זמן רב בקרקע מותר לעקרם בקרדומות של מתכת אך צריך שינוי שלא  .טז

 יהיה בכלי הרגיל.
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בצלים שגדלו בעיקר בשישית אך ניכר שצמחו עוד מעט בשביעית אסורים, כיון שגידולי איסור מבטלים  .יז

נאסרים  )בהם ניכרת התוספת האסורה( מרובה. אמנם הרמב"ם אמר שרק העלים אע"פ שההיתר את ההיתר

 ולא עיקר הפרי. אך שאר המפרשים לא חילקו בין העיקר לעלים. 
והם דיברו שהבצל ואסורים משום ספיחים ונראה, שרמב"ם מיירי שעקר הבצלים ורק העלים צמחו  .יח

ם ספיחים. ועוד נראה שאם משאיר בקרקע ואסורים מטעם זה ולא מטע בשביעית בעיקר המשיך לגדול

 נחשב כמונח בכלי.
וגדלו מעט כנגד כן בשמינית מותר. ופירשו שמדובר בבצלי שישית שחזר ונטען בשביעית  –במשנה  .יט

וי"א שבשמינית רבו  ועקרן ונטען בשמינית, ואותו ההיתר של שמינית ביטל את האיסור של שביעית.

 ההיתר על האיסור.

, הואיל ואיסורה בקרקע קרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו הכל הותרבצל שע –רמב"ם  .כ

היתרה בקרקע. ראב"ד חולק ומה שהתירו בירושלמי הוא רק אם גילה דעתו שלא ניחא ליה בגידול 

שביעית. והעיקר נראה כרמב"ם, וגם בבבלי משמע שגידולי היתר מעלים האיסור, וגם החולק על זה 

 ביעית מעלים מאיסור.מודה שבש

 

  שביעיתסימן כ"ד: לאיזה דברים הותרו פירות 
 

פירות שביעית הותרו לא רק באכילה אלא לכל צרכיהם. ומש"כ לאכלה לימד שהנאה דומיא דאכילה  .א

 שהנאתו וכילויו באים כאחד. ולכן כיבוס ורפואה אסור שההנאה באה אח"כ.

 לא קודם זמן הבישול, לא למנחות, לא לנסכים. –לאכלה ולא להפסד  .ב
אסור לשנות מברייתן, אוכל בצורה שרגילים לאכול בלבד והוא מירושלמי. ושמא מקורו קדש תהיה לכם  .ג

 בהוויתה תהיה. –

לכם ולא לאחרים היינו גויים או שכירים. גוי היינו בחובו וה"ה לשכיר ישראל. אך שכיר לזמן  –תוספתא  .ד

 מותר שבתוך התקופה הרי הוא כבן בית.
 מהפעולות המותרות בפירות שביעית: אכילה, שתיה, הדלקת נר, צביעה, סיכה. .ה

מצוה באכילת הפירות,  היינו שלא חייב לאכול דברים שהתקלקלו ולא תאמר יש –אכילה ושתיה כדרכו  .ו

 אלא הוא היתר.

לפלוט מהפה אסור, אך לבלוע מותר ולא תאמר שבדרך כלל לא אוכל  –בשותה שמן או חומץ לרפואה  .ז

 ותמה מדוע רמב"ם השמיטו. כך.
דבר הנאכל חי לא יבשלו, והנאכל מבושל לא יאכל חי. אין מאבדים צורת אוכל. וכן נראה שאסור לצבוע  .ח

וכן אסור להקפיא משקה, שכן יהפך לאכול ואינו צורתו  אופן שישתנה תוארם.מאכלים או משקים ב

 הרגילה. 
ספק האם מותר לתת שעורי שביעית לשכר. אך למעשה, למרות שאין לך שינוי גדול מזה, כיון שדרך  .ט

 מותר. ונראה שהוא כמו זיתים וענבים. –העולם כך לעשות שכר ועוד שאין לך דרך אחרת 
ד לפירות שביעית ולכן לא מבשלים אותם בשמן תרומה שמא יטמאו ויצטרך לשרפם. ואסור לגרום הפס .י

 ונהגו לאכול מעט מעט כדי שלא יהיה חשש.
 . ודווקא בידים אך אם הלכו מעצמם ואכלו לא חייב להפרישם. המיוחד למאכל אדם אינו מאכילו לבהמה .יא

 מותר בשמן משום שכך הדרך אך לא ביין ושאר משקים. –סיכה  .יב
 ר לסוך כלי ועליו את הגוף אך על הגוף ואח"כ ממילא יהיה על הכלי מותר.אסו .יג
מותר לסוך על רגלו ואז להכניסה לנעל אפילו שהנעל תרויח מזה. אך ישירות על כלים אסור. וכן במרחץ  .יד

 סד לחינם.קודם על גופו ואז יכנס שלא יפ  
לטמא לכת' פירות שביעית שיש בהן קצת קדושה אך  שמן של שביעית אין סכין בידים טמאות, דאין .טו

 משנפל על גופו אין חוששין עוד. אין נותנין שמן שביעית לתוך המדורה דלאכלה ולא לשריפה.
מותר להדליק נר בשמן שביעית אך לא למדורה. ואפ' לקח בדמי השמן שמן של חול אסור  –הדלקה  .טז

 מדורה משום שדמי שביעית מתפיסים קדושה. 
אגוזים וזיתים לא ישרוף והוא משום שיש גם אוכל. אך זגים יכול לשרוף משום שמעט האוכל  –א תוספת .יז

 שנשאר שם אינו חשוב וכך דרכן של בני אדם.

דרבים שדרכן לצבוע מותר אבל רק לאדם, אין צובעים לבהמה מפירות שביעית אפילו של  –צביעה  .יח

 מאכל בהמה.



 SHIVKAFKA@GMAIL.COMת אלישיב קפקה אשמח להערות והארו

בהם קדושת שביעית ומכבסים בהם משום לכם לכל  קשה על הרמב"ם שמחד כ' שבורית ואהל יש .יט

 צרכיכם, אך מאידך בפירות שביעית לא משום לאכלה ולא לדברים אחרים. וזו לכא' סתירה מיניה וביה?!
ואמנם בירושלמי כתב שבבורית ואהל יש קדושת שביעית. ושמא ס"ל לרמב"ם שבאלו מותר כי לא  .כ

י"ל שקדושה הוא רק במה שהנאתו וביעורו כאחד וכביסה ראוים לאכילה אך בפירות לא. אך ק' שהרי קי

 !לא כך
ונראה, לבבלי שאין קדושה במה שאין הנאה וביעור שוים מותר לכבס בפשטות, ולירושלמי שלא צריך  .כא

שוים צריך דבר השווה לכל נפש, ולפי זה גם בפירות מותר. אלא שבזה פסק רמב"ם כבבלי שפירות 

 אסור בכיבוס.

רק אדם לא עושים ממנו מלוגמא לאדם וכ"ש לבהמה. ורפואה אינה שווה שכן היא  כל המיוחד למאכל .כב

 . דבר שלא מיוחד רק לאדם עושים ממנו מלוגמא לאדם ולא לבהמה. לחולה
דבר שאינו מאכל כלל אפילו לבהמה אין בו קדושת שביעית כמו בעצים. מה שראוי למאכל אדם אך לא  .כג

חומרת שניהם,  –כעצים. לאדם ובהמה  –כמאכל אדם, לעצים  –מיוחד לכך תלוי בכוונת המלקט. לאדם 

 לא עושים מלוגמא ולא שולקים אותו.
מוכרים מאכלי אדם ומאכלי בהמה ע"מ לקנות מאכלי אדם אך לא מאכל בהמה. ואולי הטעם שאסור  .כד

 בהמה לבהמה כי אסור לסחור בפירות שביעית אלא מכירה מועטת, וזה צמצמו גם רק למאכל אדם.
וי"א שהוא כדי שיהיו בא"י ר להוציא פירות שביעית לחו"ל ואפילו לסוריא, מפני קדושת הפירות. אסו .כה

בזמן הביעור, אך א"כ צריך לכ' שרק בתקופה זו אסור. ונראה שהטעם הוא שמא לא יקפידו על הקדושה 

 כראוי.

ם לדיני בל ענפי עץ פרי מותר לקצוץ קודם שהתחילו להוציא פרי או אחר עונת המעשרות, ובהתא .כו

 תשחית. 
משיגדל הנץ.  –משיהיו בוסר, זיתים  –משיכבידו על העץ, גפנים  –אין קוצצים אילן בשביעית חרובים  .כז

 משיוציאו פרי. ורמב"ם כ' שגם בשאר אילנות מבוסר.  –שאר אילנות 
בפסחים)נב:( ר' אילעא קץ כפנייתא של שביעית, רש"י פירש הגמ' שם שמיירי שהוא מין זכר שלא  .כח

 עושה פרי לעולם. וכן הרמב"ם. ונשאר בצ"ע.

אסור לשרוף קש ותבן הראוי לבהמה. ובשנה השמינית מכ"ג חשון, מותר לשרפן שאז כבר הבהמות  .כט

 לא יאכלו אותם יותר )מחמת הגשמים(.

, והיינו בדיעבד שעשו כן מותר להנות מזה. ועוד, שהוא בשכר מרחץ שהסיקו בו קש ותבן מותר לרחוץ .ל

אך לאדם חשוב אסור שמא יסיקו לו דברים אחרים שמותר למלוגמא וה"ה למרחץ לאדם. מאכל בהמה 

 עבור ריח ויפסידו פירות שביעית.
 הראב"ד טוען שמותר לרחוץ בחינם ולא בשכר דהוי סחורה. אך קצת קשה עליו. ע"ש.  .לא
מה שמותר לזרים בתרומה אין עליו קדושת שביעית, אא"כ ראוי לצביעה. תבלין צרור שניתן לתבשיל,  .לב

אם נשאר בו טעם יש בו קדושת שביעית, אם לא הרי הוא כעץ בעלמא. לא עושים כרית מקש ותבן 

 משום שראוי לבהמה, אך בדיעבד לא צריך להוציא אם כבר השתמש. אם לא השתמש, יוציא. 

 

 שביעיתסימן כ"ה: שאסור לעשות סחורה בפירות 

אסור לעשות סחורה בפירות שביעית ואם עשה הדמים נתפשים בקדושת שביעית, אך לא כל מכירה  .א

 נחשבת למסחר אסור.
 הסוחר בשביעית עובר בלאו הבא מכלל עשה 'לאכלה ולא לסחורה'. רמב"ן מנאה ורמב"ם לא.  .ב
 לאכלה ולא 'לכל הדברים האחרים' לוקה מרדות.  העובר על אחד מהלאוים הבאים מעשה של .ג
ולא ערו בשביעית ומעט מותר למכור, ומקור החילוקים הוא שאיסור הסחורה הוא כדי שכל הפירות יב .ד

 יעשה מהם סחורה ויעשיר. וממילא במכירה מועטת אין חשש כזה.
רי הם כפירות אין עושים סחורה בפירות שביעית ואם רצה מוכר מעט והדמים שקיבל ה –רמב"ם  .ה

 שביעית אך הפרי הראשון נשאר בקדושתו. ע"כ. רמב"ם לא פירש אך מעט היינו מזון ג' סעודות.
אע"פ שמותר לצבוע בפירות שביעית אסור לעשות זאת בשכר דהוי כמסחר. ולכן אסרו בזה אפילו דבר  .ו

 מועט, ועוד שאין זה הכרח כאכילה ושתיה.
בדבר מועט, אך בשינוי שליקט הוא ובנו מכר מותר. וכן אם ליקט ללקוט כדי למכור הוא איסור גמור אף  .ז

 לאכילה והותיר, מותר למכור הנשאר, אפילו המלקט. 

אחד מוכר של חבירו ומתוך כך גם של עצמו, אך אם היו חמישה מלקטים לא ימכור עבור כולם כי נראה  .ח

 כמסחר. אך בחמישה אחים מותר.
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דויקות. וצריך שיהא ניכר שהוא הפקר ורק צריך למעות. ירק גם המעט שמוכר אסור למכור במדידות מ .ט

 מחו"ל ימכרנו גם כך אא"כ ניכר שמחו"ל.
ב"ש אומרים אסור לאגוד ובה"א את שדרכו לאגוד בבית אוגד בשוק. והיינו שאין בזה צורת מסחר כלל.  .י

 וכן פירשו ר"ש וראב"ד.
 גד של השוק שהיא שונה. אך רמב"ם פירש שאוגד הדברים בצורה של הבית ולא בצורת הא .יא
אסור למכור במדידה, וכן אסור לדעת כמה חסר ולהשלים או להיפך ולמכור אז בלא  –בתוספתא  .יב

 מדידה. זהו רמאות, ואף בכל השנים אסור. רמב"ם לא הזכיר זאת.
 אסור לקנות מגוים או למכור להם פירות שביעית.  .יג

לחללה על דבר אחר. אך אינו צריך להוסיף שביעית היא קודש כהקדש ולכן יכול לפדותה בדמים או  .יד

 חומש משום שהעיקר נשאר בקדושתו. 
שביעית תופסת דמיה, כך שהפירות הראשונים תמיד נשארים בקדושתם וכן האחרון בשורת הקניות  .טו

 נשאר בקדושת שביעית וצריך לבערו. 

בדרך חילול. אין  שביעית מתחללת רק דרך מקח, וה"מ בפרי ראשון אך בפרי שני מתחלל גם –רמב"ם  .טז

 אך שחוטים כן. מחללים וכן אין קונים בע"ח חיים )זכרים או נקבות( בפירות שביעית,
 .)על יסוד דברי תוס'(עבר וחילל על בע"ח, הרמב"ם לא כ'. ונראה שאף בדיעבד לא מתחללים  .יז
 אך למעשה נראה יותר שכן מתחלל כיון שא"א להפקיע בכדי הקדושה שהיתה קיימת בבהמה. .יח

 

  שביעיתסימן כ"ו: איזה דברים מותר לקחת בפירות 
 

מותר לקחת בפירות שביעית דבר מועט, והכלל הוא מה שמותר לעשות בפירות שביעית מותר לקנות  .א

 בו.
אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מפירות שביעית. אם קנה יאכל כנגדן מכספו בקדושת  .ב

 שביעית.
אכל כנגדן כנ"ל. ואסור לקחת בגד וכד' משום שהם מתקיימים מעבר סיכה היא רק לאדם, ואם סך כלים י .ג

 לשמיטה. וצבע לא נחשב כי הוא נשאר רק מראה ולא ממשות. 
בסוכה)מא.( אמרו, למי שיש סלע שביעית יקנה מחבירו החנוני פירות, הם כעת קדושים. אח"כ יתנם  .ד

 .מתנה לחבירו שיאכלם בקדושה והוא יתן לו מתנה את הכסף החולין

אין לשלם לבעלי מלאכה מפירות שביעית, דהוי בכלל ולא לסחורה. אם רוצה יכול ליתנם במתנה ואע"פ  .ה

 שתמורת זה העבודה תהיה בזול, אך שלא יאמרו כן בפירוש.
 , דהוי כסחורה.אסור לפרוע חובות בדמי שביעית .ו

 וא כפריעת חוב.הרוצה ירקות מחבירו עבור ככר יתנו זל"ז במתנה. אך בדרך הקפה אסור משום שה .ז
מותר, שכך נראה שנותן לו עבור הליכתו ולא עבור  –אסור. לקוט לי היום  –האומר לקוט לי באיסר זה  .ח

 הירק. 

האומר לפועל לקוט לי היום שכרו מותר ואינו דמי שביעית, ולא קנסו הפועל להיות שכרו כדמי  –רמב"ם  .ט

 שביעית. ולא קנסו בפועל משום ששכרו מועט.
מב"ם המקרה של ככר וירקות, הככר הוא דמי שביעית. ונראה שלפי שיטתו שכתב ואביא לפי גרסת הר .י

 לך בו, ואז הוי חליפין.

אוכלים פירות שביעית בהחזקת טובה לבעלי השדה ושלא בהחזקת טובה. ומי שקיבל בירושה או  .יא

 במתנה פירות שביעית אוכלם בקדושה. 
אמרו שמקודשות, ואע"ג שהוא כעין סחורה שמא בקידושין)נב.( אחד קידש נשים בפירות שביעית ו .יב

אך נראה שרק בדיעבד, לכתחילה אין לקדש בפירות שביעית, וכמובן שהאשה  משום פרו ורבו התירו.

 צריכה לאכלם בקדושה. 
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 בשביעיתסימן כ"ז: דין ביעור הפירות 
 

לאכול... כל זמן שחיה בתורת כהנים דרשו דין ביעור: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה  .א

ה לחיה שבשדה כלה לבהמתך מן הבית. עכ"ל. אך מפסוקים אלו  לָּ אוכלת בשדה בהמה אוכלת בבית, כָּ

 ניתן ללמוד רק על מאכל בהמה ולא מאכל אדם.
בפרשת משפטים יש את הפסוק "והשביעית תשמטנה ונטשתה ויתרם תאכל חית השדה". ושם העמידו  .ב

 ר' יוסי שאז מותר לעניים ולעשירים. באחר הביעור, ולהלכה כדעת 

 מהו הביעור? לדעת הרמב"ן שצריך לבער את הפירות שנותרו ברשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם. .ג
בית הדין היו שוכרים פועלים שהיו אוספים הפירות ומחלקים אותם לעניים וכו'... בשעת  –בתוספתא  .ד

 .שונות של תנאים עיי"ש()עניים או עשירים לפי דעות הביעור היו אוכלים 

מדנו שביעור הוא הפקרת הפירות שברשותו. והפירות שמצויים באוצר בית הדין לא צריכים מכאן ל .ה

ביעור כיון שהם מבוערים מן הבית. אצב"ד בא לפטור את בעיית הסחורה והשמירה של הפירות. וכשאין 

סרים בזמן הביעור בכל שהוא מפני אצב"ד צריך לבער, ומי שלא הפקיר, אז הפירות אסורים באכילה ואו

 שיש להם מתירים. ולאחר הביעור אוסרים בנותן טעם. ואולי האיסור הוא מדבריהם. יש בזה דעות.
יש שני ביעורים: א. אכילת פירות ע"י חלוקת בית דין כאשר כלו הפירות מהעיר ומתחומה.  –ראב"ד   .ו

כ. ודבריו חידוש גדול שלא הוזכר בש"ס כלל ב. כאשר כלו מכל הארץ ונשאר לו בביתו צריך לשרפו. ע"

 שני מיני ביעורים.
 עד שעת הביעור צריך לחלק הכל, משעת הביעור ואחריו צריך לשרוף או לכלות הנותר. –רמב"ם  .ז

. ומה שמשמע בגמ' שאסור לגמרי הוא כשלא קיים כלל מצוות ביעור.. תוס', רע"ב, סמ"ג סוברים כרמב"ן .ח

 הסוברים כרמב"ן. ולמעשה, הלכה כרוב פוסקים

הביעור הוא רק על פירות האילן שגדלים מאליהם, שהם מותרות. אבל תבואה וזרעים שהם הכרחיים  .ט

 לאדם, נשארו עפ"י הבטחת הקב"ה מהשנה השישית. 
 כשם שמבער פירות כך צריך לבער דמי שביעית. .י

ומים )הר, שפלה שלוש ארצות לביעור: יהודה, עבר הירדן והגליל. ובכל אחת שלושה תח –במשנה  .יא

 ועמק(. ואוכלים עד שכלה מהתחום האחרון שבאותו ארץ. 

כיון שהביעור תלוי באכילת הבהמות הרי זה דבר שמשתנה לפי אקלים וכדומה, וחיות לא עוברות תחומי  .יב

 מחיה בין שלושת הארצות.
, ומה שאינו יוצא שעבר הירדן הוא כא"י ממש לביעור. וק' שהרי ראב"ד כ' שעבר הירדן לא מעולי בבל .יג

מעולי בבל לא נעבד אך כן נאכל והיינו אחר הביעור, משמע שלא נוהג שם ביעור! לרמב"ם לא קשה, 

מסביר 'נאכל' לענין ספיחים, אך לר"ש ורע"ב שפירשו לענין ביעור ק'. וצ"ל שלא ס"ל כראב"ד אלא שכן 

 נכבש בעולי בבל.
 ה אינו מובן. וצ"ע בכל זה.אך י"א שעבר הירדן הוא בצד המערבי ולא המזרחי. אך ז .יד
ובכלל קשה על החלוקה לשלושה תחומים שמה תועלת יש בה, אפשר להחשיב הכל אחד. ועוד  .טו

 שבתוספתא מבואר שלא אוכלים בין שלושת התחומים.
 תוס' אומרים שכל תחום עומד לעצמו, ולשיטתם ברורה החלוקה לג' תחומים. .טז

רק כדברי ר' שמעון שמחלק בין הר לעמק  אפשר לתרץ דברי המפרשים האחרים שהתוספתא היא .יז

לשפלה, חלוקה שקיימת בעיקר ביהודה אך לא בארצות אחרות, ואנן קיי"ל כרבנן שלא מחלקים. ולשון 

 הברייתא אזלא כר"ש. וכיון שלא קיי"ל הכי השמיטוה הרמב"ם וכל המפרשים.
עד פורים, זיתים עד עצרת,  כל הארצות נחשבות לאחת לעניין חרובים וזיתים ותמרים. תמרים –רמב"ם  .יח

ענבים עד פסח של שמינית, גרוגרות עד חנוכה. ע"כ. והסיבה שבאלו הפירות כל הארץ כאחת משום 

 שבשביל פירות אלו הבהמות נודדות ממקומן הרגיל. וכן הלכה. 
המוליך פירות ממקום שכלו למקום שלא כלו או להפך חייב לבערם שנותנים לו חומרי המקום ממנו יצא  .יט

 וחומרי המקום אליו בא.
אם נשאר במקום אוכלים על המופקר ואין אוכלין על השמור ר' יוסי מתיר אף על השמור. ע"כ.  –משנה  .כ

 )כלומר, קמ"למופקר מותר לאכול במקום שמור היינו הבתים. אך אם נשאר רק בבתים אסור לאכול. 

 שאפילו שלא הגיע זמן שכלו הפירות אלא שטכנית הבהמות לא יכולות לאכול יותר אסור(.

אם נשארו ענבים רק בחצרות השמורות אסור לאכול מהצימוקים שבבית. וק' דא"כ מאי סברת  –רמב"ם  .כא

 ר' יוסי, הרי פשיטא שלא תכנס חיה לחצר, והרי זה ככלה לחיה?!
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)וכך נדע מתי כלה לחיה ירות שחצר שמורה יש גם באילן מופקר אפשר היה לפרש שהו"א שכל עוד יש פ .כב

, שיתכן שבמקומות שמורים יאריכו ימים יותר. ורבנן אומרים שלא תולים מציאות וקמ"ל שלא מהארץ(

 פירות הפקר לפי פירות שמורים ור' יוסי סובר שכן תולים. 
 גיע לשם. פירות שיש באדניות וכדומה, כל עוד הם שם אוכלים בבית שהחיה ת .כג
פירות שונים שנכבשו יחד, אם מין אחד או שנים כלו, מבערם והשלישי עדין מותר אפילו שבלע מהם.  .כד

שהרי אינם איסור. אבל אם התחיל לקחת מהחבית הכבושה כ' הרמב"ם 'הרי הכל כמבוער' י"א שצריך 

לא יאכלם בזמן לבער הכל, וי"א שלא צריך לבער כלום כיון שהתחיל לקחת הדרך הוא שיתקלקלו אם 

 קצר ולכן נחשבים כמבוער. ולשון זה נראה יותר. 

לא אוסרת בשביעית והרי במשנה 'שביעית אוסרת במינה במשהו ושלא במינה מדוע אמר' שנתינת טעם  .כה

בנותן טעם'? אלא יש שני עניינים: א. מה שבלע נאסר והיינו לעניין שצריך לנהוג בבלוע קדושת שביעית, 

 ב. לעניין הביעור מהבית אין הבליעה אוסרת. ולא לסחורה וכו'. 
 וכבר התבאר צריך לבער פירות, דמים, מאכל אדם ומאכל בהמה.

  

 סימן כ"ח: עוד דינים פרטיים בשביעית ובביעורה
 

כלל גדול: כל שהוא מאכל אדם או בהמה או מין צבע חל עליו קדושת שביעית אם הנאתו וביעורו שוים.  .א

 יכולים להתקיים יותר מהחורף אלא ירקיבו, ואז חל עליו גם חובת ביעור.ועוד תנאי באלו שלא 
 בזה נכללו כל מיני הפירות והירקות. ונכלל גם כאלו שבדרך כלל אנשים לא אוכלים כגון עלה לוף ועוד. .ב

 . אם יש מאכל אדם, בהמה או צבע שמתקיים בארץ לא שייך בו ביעור .ג
 ים שהתנא מנה, ושמא בא"י יודעים.אנו לא יודעים בדיוק מה הם המינים השונ .ד

וצריך  מה שלא מיוחד כנ"ל הואיל ואינו לעצים יש לו ולדמיו קדושת שביעית אך אין לו ביעור. –רמב"ם  .ה

להבין, מדוע אין לו ביעור? אלא שכיון שאינו מיוחד לבהמה אינו כלה לה מן השדה אך עכ"פ דין שביעית 

 ם כדלעיל משום שאינם ראוים לעצים.נוהג בו. וכאן לא שייך לתלות במחשבת האד

יש קליפות פרי המשמשות לצביעה, יש בהם קדושה כיון שבאות מפרי אך אין להם ביעור מחמת  .ו

 שעומדים להסקה. וממילא גם לדמיהם אין ביעור.
לולבי זרדים יש להם ביעור. לולבי אלה והבטנה והאטדין אין להם ביעור כי מתקיימים בחורף, אך לעלים  .ז

 שראוים לאכילה יש ביעור. לולבי תמרים אין ראויים לאכילה והם רק עצים ואין בהם קדושה. שלהם 
 ביעור לעלים אימתי? מעט אחרי הנשירה מהעץ כשנשארים על הארץ.  .ח
ורד, לוטם, כופר יש להם ולדמיהם שביעית, השרף היוצא מהאילן אין לו שביעית והיוצא  –רמב"ם  .ט

 מהפרי יש לו שביעית.

 קט עשבים לחים עד שייבש המתוק. ועשבים יבשים עד רביעה שניה. מותר לל  .י
ורד חדש שכבשו בשמן ישן ילקט את הורד, וישן בחדש חייב בביעור. היינו שיאכל הורד של שביעית  .יא

קודם הביעור והשמן שלא קיבל טעם ישאר. אך אם הורד ישן )שביעית( הוא נותן טעם בשמן 

 החדש)שמינית( וצריך לבער החדש.

 כן משמע מהרמב"ם.ו .יב
 וחרוב תמיד נותן טעם. הוא הדין לחרובים ופירות אחרים שהולכים אחר נתינת הטעם. .יג
 אך יש דעות שיש כאן ענין אחר. ע"ש. .יד
 פירות שביעית שהתערבו בפירות אחרים מין במינו בכל שהוא ושלא במינו בנותן טעם. –רמב"ם  .טו

 שאסור להחזיק ידי עוברי עבירה בשביעית  סימן כ"ט:
 

אסור לחזק ידי עוברי עבירה בשביעית, כגון למכור להם  כלי עבודה, והאיסור רק בכלי שמיוחד לאיסור.  .א

אסור למכור  –אך אם מיוחד להיתר ואיסור תלינן שיעשה לקולא. אך אם אמר שמפורש שרוצה לאיסור 

 לו.
דין זה הוא תקנת חכמים של מסייע. אינו לפני עור, שזה רק במקום שלא יכול לעשות האיסור מבלעדי  .ב

 השני. 
אסור למכור לחשוד על שביעית: מחרישה וכליה, עול, מזרה, דקר. אך כן מוכר מגל, עגלה וכליה שהם  .ג

 ראויים להיתר ואיסור. 



 SHIVKAFKA@GMAIL.COMת אלישיב קפקה אשמח להערות והארו

ה לעבור איסור בהם. שדה אילן מותר מותר למכור פרה חורשת או שדה אא"כ מודיע הקונה שרוצ .ד

 למכור אם יישיר המוכר הפירות לעצמו ינהג בהם כראוי.
יש היתר להשאיל לשכנים כלים, אפילו שקשה לתלות בהם להיתר, משום דרכי שלום. אך אם אומר  .ה

 במפורש שרוצה לאיסור אסור.
 .למי שלא חשוד על השביעית מותר למכור הכל, תלינן שרוצה בשביל שמינית .ו
היוצר כדים יכול למכור בכמות שרגילים להביא מן המופקר, ואפילו לחשוד מוכר. לא חוששים שמא יקח  .ז

הכל לפרי מסוים והוא מעבר למותר, כי אין דרך להכניס שמן בכדי יין ולהפך. אך אין למכור יותר מכך 

 גם למי שאינו חשוד.

 במשנה כתוב שאם הביא יותר מותר.  .ח
כדים ולא חוששים שימכור לישראל חשוד, משום שלא מצווים אלפני דלפני. מותר למכור לגוי הרבה  .ט

 ולכן גם מותר למכור הרבה כדים לישראל חשוד בחו"ל. 
 מותר לחזק גוים בשביעית אך רק בדיבור ולא במעשה. ומותר לרדות עמהם כוורת של דבש.  .י

מחובר אבל לא החמירו בה שביעית בסוריא מדבריהם כדי שלא יעזבו את אר"י. וה"מ רק במלאכות שב .יא

 בתלוש. גם בכדי שלעניי ישראל יהיה מקום עם אוכל. 
אסור למסור פירות או דמי שביעית לעם הארץ שמא לא ינהג בהם כראוי. ולכן גם אין לקנות ממנו פירות  .יב

כי הדמים יתפסו בקדושת שביעית. וכשצריך לקנות אתרוג יבליע דמי האתרוג בלולב. או שיקבל האתרוג 

 נה.במת
 אין לקנות ממנו רק בחשש שהוא מהשמור, אך בודאי מהמופקר מותר. .יג

 יחללם על מעות שבביתו. אך על פירות שביעית שמסר אין תקנה. –אם מסר דמי שביעית לעם הארץ  .יד
 כל מה שלא חייב במעשרות נלקח מכל אדם בשביעית, גם מהחשוד. .טו
זה בעם הארץ סתם אך החשוד על סחורה או שמירה בשביעית אין לוקחים ממנו כל דבר  –רמב"ם  .טז

 שיש לו זיקת שביעית. 
חשוד על מעשר אינו חשוד על השביעית, וכן להיפך אע"פ ששניהם דין תורה. והטעם שבכל אחד יש  .יז

 חומרא מיוחדת ולכל אדם יש דבר שבעיניו חמור יותר מהשני.

 שעל עצמו אינו נאמן, על של אחרים נאמן. שאין אדם חוטא לאחרים. כל החשוד על דבר אע"פ  .יח
כהנים חשודים על השביעית, שעושים ק"ו לעצמם מתרומה המותרת רק להם. וחשודים שלא יאכלו  .יט

 תירקב ולא תמכר לכהן. –בקדושת שביעית. ותרומה שנפלה לפירות שביעית ולא בטלה 
יש גם צד מסחר וחשד על הכהנים עדיף בשב ואל תעשה ואע"פ שיש כאן הפסד פירות שביעית, כיון ש .כ

 שירקב.

 גם דבר הנצבע לא ימכר בריבוי מחרוזות כי נראה כסחורה. .כא
אוכלי שביעית שנתנו פת לצדקה מקבלים מהם ולא חוששים שמא זה מספיחים. אך דוקא פת לא שאר  .כב

חלב ובשר ושאר דברים פירות וירקות משום שפת לא שכיח משום שספיחי התבואה הם מועטים. וה"ה ל

שלא מחזיקים הרבה זמן שמותר. אך ביצים שמתקיימות הרבה זמן אסור לקבל מהם שמא הוא מדמי 

שביעית. ובכל מקרה ההיתר להתעסק עימם הוא רק לגבאי צדקה ומשום עניים, אך לסתם אדם אסור 

 לקנות כל דבר שיש בו חשש ספיחים או שמור או נעבד.
 לקחת מהם כלום.  בערי שכולם חשודים אין .כג

מותר ללוות פירות מהעניים בשביעית ולהחזיר להם בשנה הבאה. ע"כ. ואע"ג שנראה כחליפי  –רמב"ם  .כד

שביעית, קמ"ל שכיון שפירות שמינית לא קיימים מותר לעשות זאת ועל פירות השמינית לא יחולו דיני 

 שביעית. אך גם זה הותר רק לעניים.
ונקבע שם משום שיש סוברים  ם הדינים בחושן משפט סימן ס"ז.שביעית משמטת הלואות. ומפורשי .כה

 שנוהג בזה"ז.


