
 

 

 

 

 

 

 צות השמיטה מראי מקומות למ

 בשנה השביעית

 ]מהדורה ראשונה אייר תשפ"ב[

 

 

   לעילוי נשמת  

 זצ"ל חלמיש   שלמה   יצחק רבי 

 זצ"לישעיהו   בן הרב

 ומרביץ תורה במשך עשרות שנים. , קי רבני השכונות בבני ברקמותי

 אהוב לשמים ואהוב לבריות

 המוות   החיים שלאחר   , זיווג משמים   מזל, ה וצר  א   -מחבר הספרים  
 .  וקיבלם באהבה זדכך ביסורים  נ ש 

 אייר תשפ"ב   א " י 

 תנצב"ה 
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 הנושאים:

 לימוד הלכות שמיטה:

 פרוזבול: - ערב ראש השנה של שנת השמיטה

 תוספת שביעית:

 על שנת השמיטה:בליל ראש השנה שהחיינו בקידוש 

 :ישיבת הסוכה -שמיטה וחג הסוכות 

 :ארבעת המינים -שמיטה וחג הסוכות 

 שמיטה ודיני חנוכה:

 ט"ו בשבט בשנת השמיטה:

 שמיטה ודיני פורים: 

 פסח בשנת השמיטה:

 שמיטה וחג השבועות: 

 חשבון שנת השמיטה: 

 תרופה מפירות שביעית: –מלוגמא 

 קדושת שביעית בפירות נכרים:

 קניית קרקע לצורך קיום מצוות שמיטת הארץ:

 היתר מכירה:

 דיני שביעית בקרקע הפקר:

 ספיחין:

 מלאכת הקרקע בשמיטה:

 אמירה לנוכרי בשביעית: –מלאכת גוי 
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 אכילת פירות שביעית:

 ביעור פירות שביעית:

 עציצים ופרחים בבית ובחצר:

 גידולי מים בשמיטה: 

 סיכה בפירות שביעית:

  :הפסד בידים וגרם הפסד לפירות שביעית

 מלאכת שביעית בגרמא:  

 הנאה ומסחר בפירות שביעית:

 דמי שביעית: 

 מה מותר לרכוש בדמי שביעית:

 הלוואה והחזר הלוואה בפירות שביעית:

 קדושת שביעית בפירות הקדש:

 גבולות ארץ ישראל לגבי שביעית:

 אוצר בית דין:

 :ת השמיטהמחשב

 

 

 לימוד הלכות שמיטה:

 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב ]תקנת משה רבינו לקרא הלכות חג בחג[ מצוות לימוד הלכות שמיטה בשנת השמיטה 

]וציויתי את ברכתי בזמן הזה ששמיטה מדרבנן, ברכת שהחיינו על תחילת שנת השמיטה, שמיטת  זמן התחלת לימוד הלכות שביעית  

יח בפני  הפקר  אתרוגים,  פרדס  והפקר,  מבשאר  הארץ  יותר  בירושלים  ומעשרות  בדיני שמיטה תרומות  להחמיר  יש  האם  או שלושה,  יד 

 הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א אזורי הארץ, תושבות[

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' עא( רקע קטנה להשמטה[]שותפות או קניית ק מה עדיף? –תרומה לקרן השביעית או החזקת תורה 
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 פניני אי"ש, תשפ"בלימודי שמיטה בישיבות בתנאי שלא מפריע לסדרי הלימוד בישיבה 

 

 פרוזבול: - ערב ראש השנה של שנת השמיטה

 

 אביב יפו, תשפ"ב -הרבנות הראשית לתללנוהגים לכותבו בערב שנת השמיטה  –טופס פרוזבול למילוי עצמי  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב ]ולראש השנה בשנת שמיטה[ הלכות מצויות לראש השנה  

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א]הרב שמואל דרזי שליט"א[  ת השמיטהנל בערב השמיטה ודין ההלוואות בשפרוזבו

 דבר חוק ומשפט, תשפ"ב    פניני אי"ש, תשפ"בכתיבת פרוזבול בערב שנת השמיטה  

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קמה(             כתיבת פרוזבול בערב שנת השמיטה  

ופרוזבול הפרשי   שמיטת כספים  חיוב קטנים,  גרמא,  נשים במצווה שהזמן  חיוב  היראים,  לשמט, שיטת  או מצוה  ]אפקעתא דמלכא, 

)שמוט כל בעל  בעל תשובה שלא כתב מעולם פרוזבול, השתדלות לקיים שמיטת כספים[    שעות, המחאות, מלוה ששכח ולא כתב פרוזבול,

 עולמות, שנג   משה ידו( ]טו, ב[

ופרוזבול שנה   ]מלוה   שמיטת כספים  נכנסה  עדיין לא  הלוה  ביניהם, אצל  הפרשי שעות  ויש  בעולם  שונים  הנמצאים במקומות  ולווה 

-שיעורי ליל שישי   שמינית, תושבות, הלואת קטן,  ספק שמיטה, שמיטה כפרעון, הארכת מן הפרעון ללא הסכמת המלוה, חוזים, הלוואה[ 

 ישיבת ברכת יצחק, תשפ"א

]האם בימינו צריך לערוך פרוזבול, האם אשתו ובנו שאינו סמוך על שולחנו חייבים בכך, נוסח הפרוזבול של  פרוזבול לשנת השמיטה  

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' מט( -שיעורי דעה חזו"א[

 וישמע משה, תשפ"ב ? האם יש מצות פריעת בעל חוב כשכתב פרוזבול

 רב ברכות )ו(, תשע"ט )עמ' ס( "א[ ]הרב יהודה לביא בן דוד שליטלקיים מצוות שמיטת כספים כהלכתה  -עצת 'בן איש חי' זצ"ל  

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א  ]האם היא מצוות עשה שהזמן גרמא[חיוב שמיטת כספים בשמיטה לנשים 

ביאור דין שמיטת כספים והיתר דמוסר   (פ"י מ"ב. )הרב מאיר ולדר-שמיטת הלוואה ושאר חובות (פ"י מ"א]פרק י: )דיני שמיטת כספים 

לבי"ד ישראל מאיר-שטרותיו  )הפטר  הרב  כספיםימ(שפ"י מ"ב.  יונה שרייבר-טת  )הרב  על המשכון(  פ"י מ"ב.  חיים  -שמיטה במלוה  הרב 

)פ שמואלביץ מ"ג .  פרוזבול(ת"י  ווייס -קנת  אהרן  כהן  -הרב  אליהו  טשזנר-הרב  מיכל  יחיאל  מ"ה.)הרב  יגוש  (פ"י  דלא  פנחס  -הלאו  הרב 

הרב ישראל מאיר  -גדר שמיטת כספים(ה ט-פ"י מ"ח. )הרב ישראל מאיר כהן-קרקע  פרוזבול אלא למי שיש לו  אין כותבין  (פ"י מ"ו.)נחומי

תורת   [הרב אליהו כהן-המחזיר חוב בשביעית  (ט-מ"ח. )פ"י  הרב יחיאל מיכל טשזנר-עליו שביעית  החזרת חוב שעבר  (ט-פ"י מ"ח . )נוימן

 זאב, תשפ"א )תקצג עמ'( 

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן    שביעית בזמן הזה

 הגר"א עוזר, תשע"ד  בית שני האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת הרמב"ם בכמה מספריו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

]שביעית משמטת בסופה או בתחילתה, דעת הרא"ש, משמעות הפסוקים, לווה בשביעית עצמה, דעת הב"ח ורדב"ז  זמן כתיבת פרוזבול  

"ש, חומרא בדברי הרא"ש, שני זמנים של 'לא יגוש', המנהג להקל בפרוזבול של ערב שמיטה שלא בפני בי"ד, ובפני קרובים, דעת חזון אי

 עומק הפשט, תשפ"ב  דאתי לידי קולא, מסירת פרוזבול בעל פה[
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]בשמיטה דאורייתא, הפקר בי"ד הפקר, החוב נשמט מאליו או רק כשאומר משמט אני, ספק ממון או    שמיטת כספים ותקנת פרוזבול

   הגר"א עוזר, תשע"ה ספק איסור, להתנות על השמיטה, המלווה חברו בסתם כשתוך שלושים מסתיימת שביעית[   

ופרוזבול   כספים  בשמיטת  שונים  המלוה,  דינים  או  הלוה  הימצאות  מקום  לפי  החוב  נשמט  האם  ללוה,  המלוה  בין  שעות  ]הפרשי 

רק   נוהגת  השמיטה  שמצוות  בגלל  ישראל  ארץ  שעון  הוא  הקובע  הזמן  שמיטה  בהלכות  האם  פרוזבול,  לכתיבת  האחרון  הזמן  תושבות, 

 לחומרא, שמיטה היא כפרעון ולא כהפקעת החוב, הארכת זמן הפרעון בלא הסכמת הלוה[ בארץ, הלוואת קטן, ספק שמיטה לקולא או  

   ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה-שיעורי ליל שישי

 כאיל תערוג, תשע"ה   לפרוזבול מגדולי ישראלהנחיות 

 כד תירוצים הפרשה, תשע"ד )עמ' קסג( עיון ]מדוע לא הלוו עם תנאי שלא תשמטני שביעית, הלוואה לעשר שנים[   תקנת פרוזבול

 תורה והוראה, תשע"ה   שמיטת כספים

  קו[ שיטת הרמב"ם, סתם הלוואה, זמן שמיטת כספים, פרוזבול לאשה, שמיטה ברב    ]שיטת רש"י, שיטת היראים,  עניני שמיטת כספים

 עומקא דפרשה, תשע"ה 

 מאור השבת, תשע"ה    ?ספק שמיטת כספים, האם נוקטים לקולא או לחומרא

כספים   שנים[שמיטת  לעשר  חברו  המלווה  המלוה,  כפיית  לשמט,  חייב  דמלכא,  ב[     ]אפקעתא  ]טו,  השמיטה(  דבר  הפרשה,  )וזה  עיון 

 תשע"ד )עמ' נה( 

בתחילת שמיטה או בסופה, כתיבת פרוזבול בערב שמיטה    -]זמן שמיטת כספים שמיטת כספים ועריכת פרוזבול בערב שנת השמיטה 

פרוזבול בערב שביעית, ארץ   בגלל ספק בחשבון שנת השמיטה, הלוואה שניתנה בשנת השמיטה, להעלות לקריאת התורה מי שלא עשה 

ובמוצאי, בערב שמיטה  בפניו  ושלא  בי"ד חשוב  בפני  פרוזבול  לארץ, תושבות,  וחוץ  שנת השמיטה,   ישראל  בערב  דפרוזבול  מילי  מסירת 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  מבחן המציאות[ -פרוזבול לנשים, קניין פרטי לאשה 

השמיטה   שנת  בערב  פרוזבול  הרא"ש]כתיבת  יוסף,  דעת  הבית  עזרא דבר,  דעת  האבן  הרא"ש,  י  לדעת  דינו  מה  בשביעית  דעת ,  לוה 

האם  ,  דעת החזו''א,  והגרח"ק  איזה בי"ד צריך לעשות את הפרוזבול לחומרא ובמנהג הקה"י,  הפוסקים להקל,  הפוסקים להחמיר,  הגר"א

ד על עשיית פרוזבול בערב ראש  מי שנוהג להקפי,  הערה בנוסח הפרוזבול בערב שביעית,  חי  הבן איש,  דעת החתם סופר,  יש לחוש לקים לי

 באר התורה )קל(, תשפ"ב [ האם גם ישמטו עבירותיו  השנה

 

 תוספת שביעית:

 

 אזמרה לשמך, תשפ"א ]הכנת החצר הבית והגינה והעציצים[ דיני שביעית הנוהגים בערב שנת השמיטה 

 ירחון האוצר )נה(, תשפ"א )עמ' שעב(]הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א[ נטיעת אילנות קודם השביעית 

 מנורה בדרום )כה(, תשפ"א )עמ' קמא, קמח(שליט"א[   כברה ןהרב ער] תוספת שביעית ןהזה, ומהו שיעור זמ ןתוספת שביעית בזמ

 תורת המעדנים, תשע"ט   תוספת שביעית מחול על הקודש

 מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ' קיג( ]הרב אבינועם טאובנר שליט"א[  תוספת שביעית בערב ראש השנה
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]תוספת שבת מדאורייתא או מדרבנן, תוספת שביעית, אשה שקבלה שבת בעצמה,    ושביעית  שאלה והפרת נדרים לגבי תוספת שבת

מכח שבת  זאת[    קבלה  בקבלה  תנאי  להטיל  ניתן  האם  בטעות,  קבלה  נדר,  מדין  היא  האם  שבת  תוספת  גרינצייג  הציבור,  אליהו  ]הרב 

 (קמקרא העדה, תשע"ז )עמ' שליט"א[ 

 מים חיים, תשפ"א עה בערב שביעית, שביתת קרקע הלכות מצויות בשביעית )א( נטיעה וזרי

אוטומטית לפני שביעית, כדורי    ]על החפצא או על הגברא, שמירת שבת, כינון מערכת השקייהמלאכת שביעית הנעשית קודם שביעית  

השמיטה   אחר  זכיה  בגינה,  חלקו  הפקרת  השמיטה,  בשנת  בה  עובד  אחד  אשר  משותפת  חצר  השמיטה,  לשנת  סמוך  נטיעה  איטי,  זבל 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קיט( בחלקו, עכו"ם העושה מלאכה בשדה ישראל, חיוב נשים במצוות שביתת הארץ[

הוסיפו לאסור ]תוספת שביעית בזמנינו    יום קודם שביעית, מדרבנן  הלכה למשה מסיני לאסור בזמן הבית מלאכת הקרקע שלושים 

ן מעצרת, ובשדה בזמן הבית בשדה האילן מעצרת ובשדה הלבן מפסח. יש אומרים שהלכה למשה מסיני לאסור בזמן הבית בשדה האיל

עבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה. וצריך להוסיף משהו   תבזמן הזה: שאין בית המקדש, מותר ה תקנה דרבנן.  תהלבן מפסח, ולא הי

  ת יום. נחלקו הראשונים האם בזמן הזה שאין נוהג   14ימים,    3יום,    30צי פרי: נחלקו תנאים כמה הוא זמן קליטה,  ב. עכדין תוספת יום טו

יום מפני    30יום, וצריך להוסיף באילנות פרי עוד    14יום. להלכה נפסק שזמן קליטה    30תוספת שביעית', צריך להוסיף באילנות פרי עוד  '

שתילים: יש ליזהר ם.  יו  44יום. הנוטע ביום ט''ז באב נחלקו הפוסקים האם אותו היום עצמו עולה לו למנין הימים של    44החשד, ובסה''כ  

יום רק    30סרק: הוספת    ציע .יניקת הקרקע  הקודם ראש השנה, לא להעביר שתילי אילנות פרי ממקום למקום, באופן שנפסק  יום  44בתוך  

ב לזרוע  נאסר  בעץ סרק  הפוסקים האם  נחלקו  בעצי סרק.  לחוש  להלכה שאין  ערלה.  שנות  פרי שמונים בהם   ,ימי קליטה  14-באילנות 

להקדים   צריך  חינוך  להקדים  ימי קליטה  14למנחת  צריך  לא  לחזו''א  עץ בשביעית.  ותקלוט  כי אסור שהאדמה תעשה מלאכה  ימי   14, 

לשיטות  לחוש  ויש  מותר  הדין  מעיקר  לציון  האור  לשיטת  באדמה.  מלאכה  עושה  לא  שהוא  מכיון  השביעית,  עד  לזרוע  ומותר  קליטה 

  3ימי קליטה, ונחלקו האם צריך להרחיק    14חשד, ולא צריך  יום כי לא שייך    30נטיעות: נטיעה חד שנתית לא צריך להוסיף   . .המחמירים

 . .ויכול לזרוע סמוך לשקיעת החמה של יום כ"ז אלול, כי יום הראשון בכלל, מדין מקצת היום ככולו, או שיכול לזרוע עד ר"ה ,ימי קליטה

לפ הקרקע  מעל  מהגבעול  מעט  לצמוח  שיתחיל  צריך  לריח,  שעומדים  ובפרחים  בירקות  ספיחיםספיחים:  איסור  משום  השנה  ראש   ,ני 

 עומק הפשט, תשפ"א  ]ובצמחים שיש בהם ריח אך אינם עומדים לריח, נקטו הפוסקים שאין בהם איסור ספיחים

 עומק הפשט, תשפ"א]מפני מראית העין, האם חוששים לטעות במנין שנות ערלה[ עקירת נטיעת גוי תוך מ"ד יום לשמיטה 

השמיטה בשנת  נביטה  מעוכבי  י  זרעים  והנביטה  הקליטה  תהליך  בו  מיוחד  בתהליך  הזריעה  ]זריעה  פעולת  אך  בשמיטה,  רק  חל 

 משכיל לדוד, תשע"ח תסתיים זמן רב קודם לכן[ 

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,  שליט"א[    הרב חיים הלפרט]  יש דין תוספת שביעית כל שהוא בזה"זש ם  ניחידוש האחרו

   תשפ"א

]האם צריך לקבל עליו תוספת שביעית זמן מסוים קודם שנת השמיטה, בכל מקרה יש לקבל תוספת מחמת  תוספת שביעית בזמן הזה  

השנה, תוספ עליו תוספת שביעית טרם איסור מלאכה בראש  לגופה, כשקיבל  צריכה  לגבי מלאכה שאינה  בין התוספות  הבדל  חופפת,  ת 

שקיבל תוספת יום טוב, תוספת יום טוב ותוספת שבת כשחלים יחד וקיבל רק אחת מהן, גוי שעבד בקרקע ישראל בזמן תוספת שביעית, 

 צבא הלוי, תשפ"ב   זמן תוספת שביעית[שנתלשו ע"י גוי ב -ירקות שקדושת שביעית בהן לפי שעת לקיטה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ז' תירוצים ]שביעית מתחילה מראש השנה, ולראש השנה עצמו יש תוספת חג[דין תוספת שביעית 

 ע"פ פסקי 'שבט הלוי' זצ"ל, תשפ"ב  שמיטה תשפ"בתמצית הלכות הנחוצות לשנת ויהי נועם, הנני מוכן ומזומן   -קבלת שנת השמיטה 

 

 על שנת השמיטה:בליל ראש השנה שהחיינו בקידוש 
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לא נתקן, ברכת שהחיינו בכניסת ראש השנה, בקידוש ליל א',    -]קידוש והבדלה בתחילת שנת השמיטה ובצאתה  כניסת שנת השמיטה  

לכוין לכך בברכה, לא נהגו לכוין, לומר הנני מוכן ומזומן לפני כניסה לקיום מצוות שמיטה, קבל שמיטה בפה קודם שנת השמיטה כמו 

 לענין הלכה, תשפ"א       לב המועדים, תשפ"ב   מעדני אשר, תשפ"ב   מים חיים, תשפ"ב עומק הפשט, תשפ"ב   ב'תוספת שבת'[ 

  ]בקידוש א' דראש השנה, מצוה שהיא בשב ואל תעשה, מצות שביתת שביעית ושביתת יום טוב[ברכת שהחיינו בכניסת שנת השמיטה  

 צבא הלוי, תשפ"ב  

]בקידוש א' דראש השנה, מצוה שהיא בשב ואל תעשה, מצות שביתת שביעית ושביתת יום טוב[  ברכת שהחיינו בכניסת שנת השמיטה  

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קמה(   ע"פ פסקי 'שבט הלוי' זצ"ל, תשפ"ב תמצית הלכות הנחוצות לשנת שמיטה תשפ"ב   צבא הלוי, תשפ"ב

]שלוש שיטות בראשונים, יחסון טלית פרטית בתוך ארון  בתשרי או בשבט?    –האם ראש השנה לפירות האילן לקדושת שביעית  

  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,  ]הרב זאב פראנק שליט"א[קודש במניני חצרות, כסף ממנין חצרות שנסגר ]בית כנסת, צדקה[

 תשפ"ב 

 מנורה בדרום )כו(, תשפ"א )עמ' קה( ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[  האם יש לברך על שנת השמיטה ועל מצוותיה?

 

 :ישיבת הסוכה -שמיטה וחג הסוכות 

 

 בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' לו( -גם אני אודך בניית סוכה בגינה שנשתלו בה עצים בשמיטה 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נ( ]צורך מצוה, עשה דוחה לא תעשה, איסור בל תשחית[  קציצת אילן בשביעית ובשאר שנים לצורך סוכה

 בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' מד( -גם אני אודך קניית סכך מהחשוד על השביעית  

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קפח(   בניית ופירוק אוהל וסוכה מע"ג צמחים בשביעית 

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת    הרב שמואל דרזי שליט"א[הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעשיית סוכה ע"ג דשא בשביעית ]הוראת  

 שואלין ודורשין, תשפ"ב     מיר, תשפ"ב

שא, פירוק הסוכה המאהילה על הדשא, חפירה בקרקע כדי להכניס את יתדות הסוכה,  ]בניית סוכה על ד  בניית סוכה בשנת השמיטה

פינוי מרצפות אחר סוכות, ניקוי פסולת וסילוק אבנים לבנות את הסוכה, גיזום ענפים לצורך סכך או כשהם מפריעים למעבר, גיזום סכך  

ציצים ממרפסת הסוכה לחוץ בשנת השמיטה, פתיחת גג מרפסת  הוצאת ע,  בשינוי, בכלי המיועד לכך, קניית סכך ממי שאינו שומר מצוות

הסוכה כשיש עציצים במרפסת, נטילת ידים על דשא הסמוך לסוכה, פתיחת גגון הסוכה אחר ירידת הגשמים, תליית אתרוג עם קדושת 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  שביעית כנוי לסוכה[

 

 :ארבעת המינים -שמיטה וחג הסוכות 

 

)נוי, בשמים(, הפקרת   ,קדושת פירות שביעית]דיני אתרוג בשביעית   השדה, מסחר בפירות שביעית, שימושים מגוונים בפירות שביעית 

בית שביעית-אוצר  פירות  ייצוא  שביעית,  פירות  הפסד  שביעית,  בפירות  מתנה  ראש,  דין,  לאחר  רשות  -לקטוף  מבלי  מעץ  אתרוג  השנה 

)כדין הפקר( לחוץ ,  הבעלים   , לקשט סוכה בפירות שביעית כאתרוג,  המינים בסוכות-לארץ בכדי לקיים את מצוות ארבעת-לקחת אתרוג 
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שבי מאתרוג  בשמים  עללהכין  סוכות  לאחר  באתרו-עית  הציפורן  תקיעת  שליט"א[  ידי  פרינץ  אלחנן  ]הרב  )טז(,  ג[  יעקב  אהליך  טובו  מה 

 ( קיאתשפ"א )עמ' 

]הישיבה ונטיעת עצים בארץ    ?ל בחוץ לארץו מהודר כאתרוג שגדאע''פ שאי  ישראל  ות אתרוג שגדל בארץלק   עדיףהאם יש לה

 מעדני אשר, תשע"ח  ישראל היא מצוה, האם מותר להוציא אתרוגי א"י לחו"ל בשנה רגילה ובשנת השמיטה[

 ת המינים, תשע"ז )עמ' רלד(בעניני סוכה וארבע  -גם אני אודך נטילת ערבות מעץ שגזם בשביעית כדי שיצמחו הענפים טוב יותר  

 אזמרה לשמך, תשפ"ב ]גיזום, יצוא לחו"ל, שריפת חמץ[    ארבעת המינים בשביעית 

מוש בלולב לצורך מצוה, אין הנאתו ]קדושת שביעית בדבר שאינו עומד לאכילה, היתר שיהאם לולב קדוש בקדושת שביעית כיום?   

 מנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' קמ(  ]הרב ערן כברה שליט"א[וביעורו שווה, כיום אין מצוי לטאטא את הבית הלולבים[ 

]לולב עשוי לכבד בו את הבית, וכיום שלא נהגו לטאטא את הבית בלולבים, האם נוהגת    לולב והדסים  -ד' מינים  קדושת שביעית ב

של  מלולב  וטבעות  ]קוישקל[  נרתיק  והדסים,  בלולב  שביעית  קדושת  בדין  איש  והחזון  דיסקין  מהרי"ל  דעת  שביעית,  קדושת  בהם 

עולמות,    ומדים לריח, ובהדסים שנטעו לצורך מצוה[  שביעית, שריפת לולב והדסים של שביעית בביעור חמץ, קדושת שביעית בצמחים הע

 כד 

נוהג בו קדושת שביעית   בו ספק קדושת שביעית[ אתרוג של שישית שנכנס לשביעית האם  ]האם צריך להפקיר מספק דבר שיש 

ישראל, להפקיר הפרי ללא העוקץ, האם צריך שהפיטם יהיה 'לכם', האם צריך להפקיר שדהו    ספק יורשים ספק לקוחות, ספק עכו"ם ספק

 עשר עטרות, תשפ"א מעדני כהן, תשפ"א  בשבת שבתוך השמיטה[

]גרם מדוע מותר לקחת אתרוג הקדוש בקדושת שביעית ולא חוששים שיפסד במשמוש כמו שחוששים באתרוג של תרומה?  

 מעדני כהן, תשפ"ב  הפסד פירות שביעית[

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב האם קדושת שביעית באתרוג תלויה בחנטה או בלקיטה? 

אהלי ]זכיה באתרוג מהפקר בשביעית, שביעית דרבנן האם מועיל לקנין מדאורייתא, זכיה באתרוג שביעית בנטע רבעי[  אתרוג בשביעית  

 שביעית )ג(, תשפ"ב 

היא הנאה, קיום המצוה היא השתמשות, קדושת שביעית באתרוג   ]גרם הפסד פירות שביעית ע"י נטילתם, קיום המצוהאתרוג בשביעית  

 אהלי שביעית )ג(, תשפ"ב משום שעומד למצוה, האם העוקץ של האתרוג נעשה הפקר בשביעית, ארבעת המינים בסוכות תשפ"ב[ 

]שביעית אפקעתא דמלכא או הפקר הבעלים, מדוע אינו פטור מלהפקיר מדין המוציא    ר ראש השנה תשפ"באתרוגים שנלקטו לאח

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"במחבירו עליו הראיה[ 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  וכהתליית אתרוג עם קדושת שביעית כנוי לס

 

 שמיטה ודיני חנוכה:

 

 לענין הלכה, תשפ"ב גיזום ענפים לצורך נר חנוכה בשנת השמיטה   -שמיטה 

 לענין הלכה, תשפ"ב שמן שביעית להדלקת נר חנוכה  -שמיטה 

 לענין הלכה, תשפ"ב ית בחנוכה בשנת השמיטה שיירי שמן שטיגנו בהם מאכלי שביע
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]בשוגג האם יצא, הדליק ואינו צריך לאורו האם יכבהו, הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית כשאינו  הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית  

 אהלי שביעית )יב(, תשפ"ב ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ צריך לאור[ 

מעדני כהן,    ]שמן תרומה האם צריך לכבותו[שממשיך לדלוק שלא לצורך?    האם מותר להדליק נר חנוכה בנרות שביעית אע"פ

 תשפ"ב 

הדלקת נר ]הדלקת נר בשמן שביעית, חיוב לשרוף מותר שמן מנרות חנוכה, כאשר יש 'שמש',  הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית  

חנוכה ב'ספיחים', עבר והדליק, מצוה הבאה בעבירה בשוגג ובדרבנן, נזכר מייד אחר ההדלקה האם יכבה, נר שבת ונר בית הכנסת, נר  

 ב עולמות )תקסב(, תשפ"   נשמה, הדלקה בל"ג בעומר, בשנה השמינית[

 מנורה בדרום )כט(, תשפ"ב )עמ' פג( ]הרב ערן כברה שליט"א[ לאכלה ולא לשריפה בהדלקת נר חנוכה בשמן שביעית 

 מנורה בדרום )כט(, תשפ"ב )עמ' כג(  ]הרב שלמה לוי שליט"א[ הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית 

]הרב רפאל בנימין כהן   ]כשאין דרך לסוך כיום, סיכה כשתיה, 'נר נשמה'[  היתר סיכה והדלקת הנר ונר חנוכה בשמן של שביעית

  הוצאה חדשה עם הוספות )עמ' קמה( -ברכת מועדיך, תשפ"ב שליט"א[  

 עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' קסו(]הדלקה בשמ שביעית לנר שבת ולנר חנוכה[  הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית אחר זמן ביעורו 

 מעדני כהן תשפ"ב נר חנוכה בשמן של שביעית  

]הגר"ח   ]הנרות, השמש, כיום שאור הנרות לא מורגש, נר יארצייט, הדלקת נר חנוכה בבית כנסת[הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית  

 אהלי שביעית )יא(, תשפ"ב   קניבסקי זצ"ל[

נר  הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית   יארצייט, הדלקת  נר  הנרות לא מורגש,  כיום שאור  נרות חנוכה לאכילת מרור,  השמש,  ]בין 

 אהלי שביעית )יא(, תשפ"ב   ]הגר"ד לנדו שליט"א[ חנוכה בבית כנסת[

]שנת ניצחון החשמונאים היתה מוצאי שמיטה, באיזה שמן השתמשו וכיצד הפיקו אות השמן בזיתים  שמן חנוכה בזמן החשמונאים 

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' צה( ]הרב שאול הירשוביץ זצ"ל[ הקדושים בקדושת שביעית[

חנוכה   נרות  הדלקת  אחר  רק  לאכילה  המותר  באכילה[מאכל  ואילך  מחנוכה  מותרין  לשמינית  שיצאו  שביעית  דרישה   ]ספיחי 

 וחקירה, תשפ"ב 

דין[   האם מותר להשתמש בשמן שביעית לנרות חנוכה?   לענין  ]האם צריך לחשוש לכך, רוב השמן מיובא, יש שמן מאוצר בית 

 הלכה, תשפ"ב 

 דרישה וחקירה, תשפ"ב הקשר בין 'מעות חנוכה' לדיני שמיטה   

 

 ט"ו בשבט בשנת השמיטה:

 עשר עטרות, תשפ"ב ט"ו בשבט בשנת השמיטה  

 מים חיים, תשפ"ב ]פירות האילן, שסק, ירקות, זיתים ענבים תבואה וקטניות, אתרוג, פרי הדר[ ראש השנה לאילן לענין שביעית 
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 שמיטה ודיני פורים: 

 

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' עה( להשתכר ביין של שביעית 

 מעדני אשר, תשפ"ב    לענין הלכה, תשפ"ב שביעית, פריעת חוב[]להחזיר משלוח מנות בפירות משלוח מנות בפירות שביעית 

 אהלי שביעית )כו(, תשפ"ב   קניבסקי זצ"ל[ ]הגר"ח האם מותר להחזיר משלוח מנות מפירות שביעית?  

 אהלי שביעית )כו(, תשפ"ב    ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ האם מותר לשתות יין של שביעית בפורים כשעלול להקיאו? 

שביעית   מדמי  לאביונים  ומתנות  מנות  מצוה[משלוח  מחמת  הבא  וחוב  אישי  חוב  מעשר,  אריאלי ]  ]ומכספי  מרדכי  שאול  רבי 

 מה טובו אהליך יעקב )ח(, תש"פ )עמ' קלה( [ שליט"א

]משלוח מנות בפירות שביעית. קונטרס השביעית הלכות המצויות: משלוח מנות מפירות שביעית, קובץ הלכות לימי הפורים תשפ"ב  

ובת הנאה תמורת פירות שביעית, האכלת פירות שביעית לגוי או לחשוד על השביעית. שמפו ומוצרי טעם כעיקר בפירות שביעית, קבלת ט

    )כ עמ'( הלכה סדורה, תשפ"ב]הרב מרדכי פירר שליט"א[  קוסמטיקה המכילים שמן 'חוחובה' הקדוש בקדושת שביעית [  

 

 פסח בשנת השמיטה:

 

]לא לשפוך מים נקיים לחצר לא מרוצפת, שטיפה במים במקום מעבר, גריפת מים, שטיפה אחרונה  ניקיונות פסח בשנת השמיטה  

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' כא(     במים נקיים, ניקוי הגינה והחצר מלכלוך, שלא יראה כהכשרת הקרקע לזריעה, ניכוש עשבי בר[

במשנת   זצ"ל  עיונים  קניבסקי  הפס  -הגר"ח  קודם  שביעית  של  פת  ח  חמץ  שריפה,  לידי  יבוא  שלא  כדי  לאוכלו  חייב  ]האם 

שעיפשה, הפסד הבא מאליו והפסד הבא ע"י מעשה, חמץ של שביעית העומד ליפסד ע"י איסור חמץ, האם מותר לשרוף בערב פסח חמץ 

  –פניני הלכה  יט"א[  של  הרב חיים הלפרט]   איסור דרבנן[ –של שביעית, לשרוף אותו בשעה שישית, כשמדאורייתא מותר, הפסד ספיחין 

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב ביעור חמץ שיש בו או נתבשל בפירות שביעית 

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב   ]האם עדיף מלשרוף פירות שביעית[מכירת חמץ של שביעית לגוי 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  האם דרך לאכלה ללא סלק[אכילת חזרת בקדושת שביעית ]

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב שקילת מרור של שביעית למצוות מרור  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב קליפת פירות שביעית בפסח שאין דרך לקולפם במשך השנה  

]להקפיד לא ערב דברים הקדושים בקדושת שביעית יחד עם חמץ ההולך לשריפה, קילוף פירות וירקות בקדשות שביעית פסח ושמיטה  

יוצאים   האם  לגוי,  שביעית  בקדושת  חמת  מכירת  פסח,  חומרת  מחמת  רק  השנה,  במשך  לקולפם  דרך  בקדושת  שאין  הקדוש  במרור 

 אזמרה לשמך, תשפ"ב  שביעית[

]שריפת חמץ שביעית, מכירתו לגוי, יין שביעית לכוס שני, אכילת חזרת ]חריין[ בליל הסדר, חזרת  ענינים הקשורים לשביעית בפסח  

 ירחון האוצר )סד(, תשפ"ב )עמ' נו( ]הרב דוד קולדצקי שליט"א[   של שביעית שנקטפה בשמינית[של ספיחין, חזרת 
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ד'ובדין אין עושין מצוות חבילות חבילות  ]יין שביעית לארבע כוסות   ומצוות  יין שביעית  עושין מצוות   ]מצוות שתיית  כוסות, "אין 

ושתיית יין זה   -ביעור יין שביעית בערב פסח   בקיום שתי מצוות שהן חובה, וכאשר שתי המצוות חלות בזמן אחד, דיני -חבילות חבילות" 

של שביעית  לד' כוסות, בקידוש ובד' כוסות יוצאים ידי חובה רק ביין הראוי לנסך ע"ג המזבח האם יין שביעית בכלל זה, הבדלה ביין  

]למקפידים לשפוך יין מעט יותר מהדרוש לסימן ברכה, ולנוהגים לכבות הנר ביין זה ולשים היין על עיניו[, מנהג שפיכת מעט יין באמירת  

היין של שבע ברכות, ובפרט בשבע ברכות בליל הסדר, בסנדקאות   עושין מצוות חבילות חבילות": בכוסות  דצ"ך עד"ש באח"ב,  "אין 

ידי אדם אחד, ברכה אחת על עירובי תבשילין ועירובי חצרות, קריאת שמע שעל המטה בכוונה לצאת בה ידי חובת ק"ש של  ומילה על  

 עולמות, מח ערבית[ 

קובץ גיליונות, תש"פ  -שואלין ודורשיןטת תשי"ט   נחילי הארבה שפסחו על 'קוממיות' בשמי  -גבולות המזיקים בשנת השמיטה  

 )עמ' כ(

 

 שמיטה וחג השבועות: 

 

מעדני אשר,      הגר"א גניחובסקי, תשע"ה     )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[היבול מופקר ואינו בבעלותו[  ]ביכורים בשנת השמיטה  

 מעדני אשר, תשפ"א  ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' פא(   תשע"ד 

]קנין פירות וקנין ין ביום הכיפורים בשופר, האם מביא וקורא?  בזמן שהיובל נוהג המביא ביכורים משדהו ולא תקעו בית הד

הגוף, מכירת קרקע בזמן שהיובל נוהג האם היא עד שנת החמישים או תלויה בפועל בהכרזה על היובל, מכירה לזמן או מכירה מותנית  

 עשר עטרות, תש"פ  בתנאי, האם רציעת עבד עברי היא מכירה מחודשת או הפקעת השחרור[

 )עמ' נט(  תש"פ  ,אספקלריא]כג, יט[ האם מצוות ביכורים נוהגת בשביעית

נוהגת בשביעית ביכורים  מצוות  יט[האם  על ]כג,  האדם  בעלות  הפקר,  פירות  במחובר,  בשביעית,  או  שביעית  קודם  שחנטו  ]בפירות 

לה  סתירה  אינה  האם  במחובר  ביכורים  שם  קריאת  במחובר  השדה,  לסוכות  המינים  ארבעת  מהפקר,  ביכורים  הפרשת  השדה,  פקרת 

לקרקע, נטילת אתרוג בשביעית הגדל בתוך כלי, האם אין חצרו קונה לו את האתרוג המונח בכלי, אתרוג הצריך לעץ, נדל"ן ומטלטלין,  

 שיעורי צבא הלוי, תשפ"ב נתיבות המשפט[ 

 

 חשבון שנת השמיטה: 

 

, המנהג במאות ]ארבע שיטות בראשונים: רש"י וסיעתו, ר"ת וסיעתו, רמב"ם וראב"ד, גאונים ברמב"ם, דעת הגר"אמנין השמיטות  

כספק,   החולקות  דעות  לצרף  ניתן  האם  כדעת רמב"ם,  בישראל  אחרונות  גביושנים  על  עומד  וישראל  בגוי  הלשמה  כו,  ישראל ואם  נת 

גוי עבודת  על  גוי,  מועילה  עבודת מכונה,  לשמה במצת  לשמה במצות  ע"י מכונה,  דין  עורות  בתי תפילין,  עיבוד  בעשיית  לשמה לשמה   ,

]הרב  [טווית חוטי ציצית ע"י גוי ועבודת מכונהה, "י מכונ, עשיית בתי תפילין עדבר שהוא הלכה למשה מסיני, לשמה בכל תפילין רצועותב

 ירחון האוצר )סא(, תשפ"ב )עמ' קנו( איתן וקסלר שליט"א[ 

עשר עטרות,  ]ספק במצוות הסבה, כשבמצב של ספק תבוטל לגמרי המצוה[    צירוף מחלוקת לגבי שנת השמיטה כספק דרבנן לקולא

 תשפ"ב 

 עשר עטרות, תשפ"ב והספקות בדבר  –חשבון שנת השמיטה 
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 עשר עטרות, תשפ"ב  באיזו שנה היתה שמיטה בשנת החורבן?

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב  קביעות שנת מעשר עני לפי מנין השמיטה

  

 תרופה מפירות שביעית: –מלוגמא 

 

]רמב"ם פרק ה'  ]מלוגמא, לגרום לאדם להקיא, צמחי מרפא, תבלינים, לבשל מאכל בהמה לרפואה, קנאביס[    תרופה מפירות שביעית 

 קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )טז(גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י יא[ -הלכה י

]קדושת אוכלי בהמה, קדושת שביעית במאכל חיה, יסוד איסור מלוגמא, האם מותר להשתמש במאכלי בהמה  מלוגמא מפירות שביעית  

 י שביעית )ח(, תשפ"ב אהל]הגרמ"ז איתן שליט"א[ לכביסה ולהסקה[

]ביטול ל ברוב פירות שישית או חו"ל?אם עדיף שיעשה ביטולייצר תחבושת מפירות בקדושת שביעית, החולה שצריך ליטול  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[  הרב אליסף פרלמן ]איסור לכתחילה, פיקוח נפש, מלוגמא[ 

 אהלי שביעית )ח(, תשפ"ב ]הגר"א גרבוז שליט"א[ ]מלוגמא מספיחין, חשב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה[ מלוגמא מפירות שביעית 

 אהלי שביעית )ח(, תשפ"ב ]הגר"ד וולפסון שליט"א[  מלוגמא מפירות שביעית 

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגר"ד לנדו שליט"א[ מאכל בהמה בשביעית שעשאו מלוגמא האם פקעה ממנו קדושת שביעית? 

 

 קדושת שביעית בפירות נכרים:

 

נמכרה לנכרי שפירות שצמחו בקרקע  ,  נכרי האם יש בהם קדושת שביעית  הנמצא בבעלותדינם של פירות וירקות שגדלו בשדה  ]יבול נוכרי  

מפקיע מן המצוות אך לא    נכרי.  בקרקע הנמצאת ביד הנכרי  -קדושת הארץ וחיובי מצוות התלויות בה  .  דיני תרומות ומעשרותבה  נוהגים  

הארץ קדושת  עצם  הזה  .  את  בזמן  שביעית  קדושת  להפקיע  לנכרי  מדרבנןשח  -קנין  התרומה.  יובה  סוריא  .  ספר  קדושת  בין  החילוק 

רוב הפוסקים הכריעו כדעת מרן הבית יוסף, שאין קדושת שביעית  .  אלעזר אזכרי  רבי. דעת בית יוסף וחכמי צפת,  לקדושת ארץ ישראל

נכרים כדעת  .  בפירות  לחומרא  פסק  איש  נכריהמבי"ט.  חזון  פירות  בקניית  שביעית  שיש .  דיני  הסוברים  לדעת  סחורה  איסור  יש  האם 

יני הפסד  . דאיסור לא תחנם.  הזמנה מראש של גידולים שהנכרי יגדל בשביעית.  על ידי הנכרי  חילול הדמים.  קדושת שביעית בפירות הנכרי

איסור נכרי  וביעור  נכרי,  ביבול  של  בגידול  על,  ספיחים  שסומך  ממי  שביעית  פירות  קד  קניית  שאין  המקילים  בפירות דעת  שביעית  ושת 

 עולמות, תקנב [ אכילה בבית מלון כאשר יודע שהירקות הם מיבול נכרי, בפירות נכרים אכילה אצל מי שאינו נוהג קדושת שביעית, נכרים

בשמיטה   נכרי  בארץ]יבול  לנכרי  קנין  שאין  כרבה  נפסק  להלכה  קנין:  מעשר  אין  מידי  להפקיע  מתחייב ,  ישראל  ישראל  מירחן  אם 

בנו  לדעת המבי''ט ו .הבית יוסף והפאת השלחן אין בהם קדושת שביעית  יבול נכרי: גדולים שגדלו בשביעית בשדה של נכרי, לדעת ר.  במעש

איסור ספיחין, כי הגוי אינו מצווה שלא לזרוע    ספיחין: לכל השיטות לא גזרו בפירות נכרי בשמיטהת.  המהרי''ט יש בהם קדושת שביעי

להפקיע קדושת הארץ    ולדעת הפאת השולחן בשביעית דרבנן יש קנין לנכרי ,בזמן הזה: לרוב הפוסקים שביעית בזמן הזה דרבנן ת.  בשביעי

ולדעת החזו''א רקכמו בסוריא ולא בשביעית בזמן הזה  .  קנין,  יש  תרומות ומעשרות: לדעת א.  שעיקרו דאוריית  בסוריא שעיקרו דרבנן 

  להפריש תרו''מ, להכרעת החזו''א יש להפריש תרו''מ בלי   תרו''מ מיבול נכרי בשביעית, לדעת המבי''ט לא צריך  הבית יוסף חובה להפריש

 עומק הפשט, תשפ"ב ה[ ברכ

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_12_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_08_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_68_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_68_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_68_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/763_65_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/552_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_70_82.pdf


 

בעיר צפת, האם יש קדושת שביעית בפירות   שנה היה פולמוס גדול בין גדולי עולם  490פולמוס בצפת: לפני  ]מנהג ישראל ביבול נכרי    

 להפריש תרו''מ, וכך הנהיג בצפת, וגזר חרם על אותם שאין  בית יוסף: הבית יוסף נקט בתוקף שאין קדושת שביעית וצריךא.  נכרים או ל

ויש חולקי יוסף חזר בו,  להפריש תרו''מ,    מבי''ט: המבי''ט נקט בתוקף שיש קדושת שביעית, ואין צריךם.  מעשרים. יש אומרים שהבית 

י הבית  פטירת  אחר  ידו  המנהגוגברה  והחזיק  שביעי  וסף  קדושת  קדושת ת.  לנהוג  הנוהג  את  גם  כולל  הנידוי  הקודש  לציץ  הנידוי:   גדר 

מנהג הדורות: במשך  ת.  שלא היה נדוי על המחמיר לנהוג קדושת שביעי  שביעית בפירות נכרים, והנדוי היה רק לבני דורם. החזו''א חולק

שאין קדושת שביעית ביבול נכרי,   האריכו האחרונים, ומנהג ירושלים מקדמת דנא להקלכפי ש ,מנהגים חלוקים לכאן ולכאן  והדורות הי

 -פוסקי זמננו: בדברי פוסקי זמננו נאמרו השיטות הבאות  ל.  קדושת שביעית ביבול נכרי, ואין לקנות ממי שמיק  ומנהג על פי החזו''א שיש

ו  אין להחמיר.  חייב  להחמיר,  ראוי  בצנעה,  רק  יחמיר  ראוי  ישלהחמיר,  הישן  ובישוב  להחמיר,  צריך  החדש  שבישוב  ,  רלהחמי  מחלקים 

 שט, תשפ"ב עומק הפ[ תושבות

 עשר עטרות, תשפ"ב קדושת שביעית בפירות נכרים 

 עשר עטרות, תשפ"ב ]המשך[ קדושת שביעית בפירות נכרי

    מקרא העדה, תש"פ )עמ' רא(]קרקע גוי בארץ ישראל, ספיחין, האם יש איסור אכילה בפירות שביעית[ קדושת שביעית בפירות נכרים 

'מקח טעו  הקנ כדין  נכרי", האם מותר להחזירם לחנות  "יבול  ירקות  בחנות, איסור  ת'?  בטעות  מוצרים  חורה  ס]תקנון החזרת 

 פרי עמלנו, תשפ"ב בפירות שביעית, קנה בעצמו או ע"י שלוחו, ע"י קטן[ 

]מנהג ארץ ישראל, תושבות, מודיעין עילית, שמיטה בחנויות בחו"ל, במטוסים ובתי חולים, הבדל בכשרות יבול נוכרי בשנת השמיטה  

 לענין הלכה, תשפ"א    פירות לירקות באכילת מאכלי שביעית, קדושת שביעית ביבול נוכרי ל'חומרא'[

בשביעית נוכרית  אחוז,    תוצרת  בשלושים  החקלאות  משרד  מטעם  השמיטה  בשנת  ישראל  בארץ  לנוכרים  הגידול  מכסות  ]הגדלת 

וקרקעות שאינן מעובדות, עבודת גוי בקרקע בארץ ישראל בשביעית, איסור אמירה לגוי   הקצאת מים, ואישור זריעה בקרקעות מינהל

באיסורי שביעית, האם איסור שבות בשביעית חמור יותר מבשבת, האם יש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מקדושת הארץ, איסור חפצא 

בגרמא בשנת השביעית, שביתת עבודת הארץ  על הגברא, איסור  או  הבלעה, שבות   על הקרקע  ושביתת בהמתו בשבת,  שדהו בשביעית 

ירחון האוצר )נ(,  שליט"א[   יעקב אריאל ]הרבדשבות, הגברת הזמנת תוצרת מנוכרי לגרום לו לעבד בשביעית קרקעות נוספות, לא תחנם[ 

 תשפ"א )עמ' עב( 

 

 קניית קרקע לצורך קיום מצוות שמיטת הארץ:

 

]מאימתי נחשב אדם כבעלים, בעלים בשותפות, חצר בית משותף, גודל המינימלי של חלקה  רכישת קרקע לשם קיום מצוות שמיטה  

 אספקלריה )כג( תשפ"א )עמ' טו(  כזאת[

 ( סטאספקלריא, תשע"ט )עמ' ]כג, יא[ ? בארץ האם יש ענין לקנות שדה בארץ ישראל לצורך קיום מצוות התלויות

   פרי עמלנו, תשפ"א ]אין צורך לקנות קרקע כלל, בכדי לקיים את המצווה די גם בשכירות[  קנית קרקע לצורך קיום שביתה

האראופני   ושבתה  מצות  עציצי   ]קנייתץ  קיום  מצוות קרקע,  בקרקע,  בעובד  או  הקרקע  על  קניינית  בבעלות  תלויה  המצווה  האם  ם, 

שבתון, הימנעות ממצוות עבודה בקרקע שאינו יודע היכן היא, יתכן שבקרקע הנקנית יעבדו שלא לפי גדרי ההלכה לאוקומי ולא לאברויי, 

מג בית  שביעית,  משביתי  בחקלאים  ותמיכה  עזרה  כלאיים,  איסור  יש  ובקרקע  או יתכן  בעלות  ישראל  מקרקעי  ממינהל  בחכירה  ורים 

שכירות מבחינה הלכתית, שינוי חוקי, שכירות לא קניא, זריעה בגינה משותפת לבעלים הרשום בטאבו ולשוכר הדירה ממנו, עציץ נקוב  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[  הרב חיים הלפרט] ושאינו נקוב, בחצר ובמרפסת[
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 )עמ' לד(באר התורה )קכא(, תשפ"אלקנות קרקע לפני שמיטה כדי לקיים מצוות שמיטה 

]גודל הקרקע, שדה הראויה לזריעה, בקניה פרטית או בשותפות, שכירות  לקנות קרקע בכדי לקיים מצוות ושבתה הארץ בשמיטה  

בקרקע, חיבוב מצוה, תושבי חוץ לארץ, תושבות, תמיכה בשומרי שמיטה, יש לו בית מגורים, עציץ נקוב, קיום מצוה ע"י שליח, כשאין לו 

ילן עם פירותיו, הקונה קרקע ואחר מטפל בה, מונע מאחר לעבוד, לא על חשבון קרן השביעית, בית משותף  עניין אמיתי בקרקע, הקונה א

 לענין הלכה, תשפ"א שכירת עצי פרי, מדוע לא לקנות בהמה בערב שבת לקיים מצוות שביתת בהמתו[  

הארץ?  ה השבתת  מצוות  את  מקיים  האם  בשביעית  לשבות  לאחרים  וזבולון,  מסייע  יששכר  מסייע,  השביעית,  בקרן  ]תמיכה 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יא(-רבותינותורת  עבודה בשדה של גוי, המסייע ממונית ליהודי להניח תפילין, קיום מצווה בשותפות[

הארץ"   "ושבתה  מצוות  בכך  מקיים  האם  שביעית,  לשומרי  זצ"ל[  המסייע  קרליץ  והגר"נ  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  ]מחלוקת 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סג( 

 צר הפרשה, תשפ"ב )עמ' יב(או-שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"אהאם לתמוך כלכלית בהשמטת קרקע של חקלאי מחלל שבת? 

הארץ?   שביתת  מצוות  מקיימים  קרקע  המצוה, באיזה  מתקיימת  שביעית  הלכות  לימוד  ע"י  זאת,  מצוה  על  מברכים  אין  ]מדוע 

גברא או   נקוב, בנשים, בקטן, חובת  עניין לקנות קרקע לקיום מצוה זאת, בעציץ  יש  גודל הקרקע, האם  ונשלמה פרים שפתינו, שיעור 

הקרקע והשקיה חובת  ממטרות  שביעית,  לפני  זרע  מאליו,  צמח  בשדהו,  יעבדו  שלא  כדי  ממון  להוציא  חיוב  גוי,  שהניח  נקוב  עציץ   ,

ממוחשבת מערב שמיטה, הדלקת אור בחממה מערב שמיטה, אשו משום חיציו, תוספת שביעית, הדר בבית משותף עם גוי או חילוני, 

אבו, קנה קרקע חקלאית לבניה והיא בתהליך הפשרה ובינתיים מעבד את השדה, הפקר הקרקע, האם מועיל הפקר בקרקע הרשומה בט

שמיטה בגינות נוי עירוניות האם מתקיימת מצות שמיטת הקרקע לתושבי העיר, תליית כביסה ומי מזגן על הגינה בבית משותף, השכיר  

האם פטור מלעלות לרגל כאין לו קרקע   –דות בה  שדהו לאחר והתנה שלא יעבדה בשביעית והלה עובר על תנאו, הפקיר שדהו מפני עבו

גיליונות עזרת השמיטה  ]רמב"ם פרק א' הלכה א[  הורדת גשמים על שדות[    –בארץ ישראל, תושבות, האם הקב"ה מקיים דיני שמיטה  

 ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מב( 

 

 היתר מכירה:
 

מכירה בשמיטה  -היתר  לנכרי ]  קרקעות  נמכרים  השדות  בזמננו  הנהוג  המכירה  לטפל  בהיתר  להמשיך  למוכר  רשות  שניתנת   באופן 

אין קדושת   -דעת הבית יוסף  :יסוד ההיתר. בקרקעותיו אף שאינן כרגיל בבעלותו, ולאפשר את מכירת ושיווק היבולים והפירות כבכל שנה

ר התרומה כי בזמן  דעת ספ. ההיתר:  ישראל היתר  איסור לעבוד בשביעית גם בקרקע של נכרי בארץ. החולקים:  שביעית בקרקע של נכרי

.  בזמן הזה שמיטה אינה נוהגת אלא ממידת חסידות"ד  דעת הראב. היתר נוסף:  הזה שביעית מדרבנן, ולכן אין בקרקע זו קדושת שביעית

ברח מהזאב ופגע בו   -"ב  ברי הנצי. דלתת חניה לנכרי בארץ ישראללא    חשש לאיסור "לא תחנם".  החולקים:  ספק במניין שנות השמיטה

אין איסור  .  באיסור  מכירת קרקע לנכרי לזמן מוגבל לא נכללת  .ין איסור במכירה שנעשית להנאתו ולצורך עצמו: אדעת המתירים  .הארי

העדר גמירות דעת  : המתנגדים .הישוב היהודי בארץ ישראל לא תחנם כאשר לנכרי יש כבר קרקע בארץ או כאשר מטרת המכירה לחזק את

הסתמכות על היתר המכירה של רישום בטאבו.  תקפה גם על פי החוק.    צריכה להיותמכירת קרקע    דינא  דמלכותא  דינא  -   ותוקף משפטי

 עולמות, תקנא [ ז"מכתב גדולי ישראל באלול תשס, הרבנות הראשית לכתחילה ובדיעבד

 דעת ואמונה, תשפ"א ]לא תחנם, גר תושב, מוסלמי, דרוזי, עובדי עבודה זרה[ מכירת קרקעות המדינה לבן דת אחרת 

כוונה למכירה, מכירה בהערמה, בין   ]הסכמי מכירה למטרות מצוה או להינצל מאיסור, תוקף מכירה בהעדרפולמוס היתר המכירה   

מכירת חמץ למכירת קרקע בשמיטה, מכירת קרקע ללא רישום בטאבו, האם איסור שביעית בקרקע פוקע באמצעות המכירה, שמיטה 

י את  אין שליח לדבר עבירה, שליח ששגג או הוטעה, דברי הרב ודברי התלמיד, וציוית  -בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא, מכירה לא חלה 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח ברכתי[
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 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קיא( ]הרב יאיר ריינמן שליט"א[   'היתר מכירה' בשביעית 

 ות, תשפ"ב עשר עטר ]היתר מכירה, מכירה ללא העברה בטאבו[ מכירת קרקעות בשביעית ו'דינא דמלכותא' 

 דעת ואמונה, תשפ"א ]היתר מכירה[ מכירת אדמות ארץ ישראל 

 דברי שי"ח, תשפ"א השתלשלות היתר המכירה  

]רקע הלכתי, שמיטה כיום מדאורייתא או מדרבנן, תאריך השמיטה, לא תחנם, בעובד עבודה רה ובישמעאלי, יבול נכרי,  היתר מכירה  

לד שליח  מדין  חלה  לא  מכירה  גוי,  של  בקרקע  ישראל  לרבנות עבודת  מוכרים  החקלאים  במכירה  שינוי  שוגג,  כשהשליח  עברה,  בר 

מכירת -הראשית, העדר רישום בטאבו, תיקון חקיקה, מכירה למראית עין ולצרכים דתיים חסרה תוקף משפטי, מכירת קרקע בהערמה

 אבני משה, תשפ"ב ריבית ומכירת חמץ[ -העבירה ללא מכירת הקרקע, חוזים אחרים

 

 דיני שביעית בקרקע הפקר:

 

או מצוה על הבעלים להפקיר, כשהבעלים לא הפקירו, כשהבעלים חרש שוטה וקטן, פסול   ]אפקעתא דמלכאהפקר בפירות שביעית  

דין, האם יש חובה על הבעלים לבצע פעולה ומצווה עליהם להפקיר או די בכך במה שהפקירה תורה. מתי הוא זמן חיוב ההפקרה, לא 

לרד  חיוב  יש  כן  ואם  החושן,  לדעת קצות  לעולם  בא  הפקרה בדבר שלא  הפקר מועילה  הנהגת  פירות שהבשילו,  ולהפקיר  בוקר  בכל  ת 

בפועל, והכרזת ההפקר בפה, האם הפקיעה התורה פירותיו או נתנה רשות לכולם לקחת, רשות שימוש האחר גם למרות בעלות שביעית 

מנחת אשר,  פק[   הבעלים, דמיון לגזל עכו"ם ולנטילת חפץ אחר יאוש בחושן משפט, פירות שביעית האם הם הפקר לנכרים, הפקר בס

 תשפ"ב 

]הפקר הקרקע בשביעית, הסרת תולעים מפירות שביעית, חיוב נשים להפקיר פירות שביעית, גדרי מצוות הפקר פירות הפקר בשביעית  

ניים ועשירים בשביעית, נעילת שדהו בשבת וביום טוב, מצוות ביכורים בשביעית[ בשביעית, הפקר בשביעית שתחול בעלות ה', אכילת ע

 עומקא דפרשה, תשפ"ב 

בראש השנה עצמו, הפקר ]הפקרה בפועל או הפקעה דמלכא, אם צריך הפקרה בפועל אין לעשות זאת  הפקרת שדהו בשנת השמיטה  

 מים חיים, תשפ"ב  לצורך מצוה ביום טוב, הפקר סמוך לכניסת ראש השנה, תוספת שביעית, לקיטת ירקות בזמן תוספת שביעית[

 פרשת השבע, תשפ"א ]חיוב מצוות התלויות בארץ בקרקע הפקר[ שמירת שביעית בשדה הפקר 

 

 ספיחין:

 

 דברי שי"ח, תשפ"א    בדרכו אמונה, תשפ"א[ זצ"ל בסקי ]הגר"ח קניאיסור אכילה או גם איסור הנאה מספיחין 

 אהלי שביעית )יט(, תשפ"ב  ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ איבוד ספיחי שביעית בידים 

 אהלי שביעית )יט(, תשפ"ב ]הגר"ד לנדו שליט"א[  איסור לאו בספיחין
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חו"ל שנגמרו בארץ ופירות גוי שנגמרה מלאכתם ביד ישראל, דעת ספר התרומה, דעת   ]פירות  קנין לגוי בארץ ישראל ואיסור ספיחין

הגר"א להקל, מסקנת הדין בחזו"א דאין קנין לגוי בארץ ישראל, דרכי הפסק וההוראה, ביטול היתר המכירה, קנין לגוי בסוראי, קנין 

]הגרמ"מ לובין  ולי מצרים, ספיחין בעציץ שאינו נקוב, בבננות[   לגוי בכיבוש עולי מצרים ובגידול בעציץ שאינו נקוב, ספיחין בכיבוש ע

 אהלי שביעית )יט(, תשפ"ב שליט"א[ 

 אהלי שביעית )יט(, תשפ"ב  ]הגרמ"ז איתן שליט"א[]איסור ספיחין לדעת רבי עקיבא[  כל הספיחין אסורין חוץ מספיחי כרוב

 אהלי שביעית )יט(, תשפ"בשליט"א[  ]הגר"נ זילברמן קדושת שביעית ואיסור ספיחין בגידולי ששית שנכנסו לשביעית 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קלב( יסוד דין ספיחין, ודין ירקות של שישית שנכנסו לשביעיתחצר

נועם אליעזר,    ]באכילה או בהנאה, ירקות שהתחילו לגדול בשביעית ונלקטו בשמינית, ירקות של גוי[קדושת שביעית ואיסור ספיחין  

 תשע"ח 

]מדאורייתא או מדרבנן, השלב בצמיחת הספיח האוסרו, לקיטה, כמה צריכים לגדול בשישית כדי שיותרו, פרחי נוי רב  איסור ספיחים  

 האדמה ופירות האילן[ שנתיים חד שנתיים עם ובלי ריח, איסור ספיחים על מה שאינו קדוש בקדשות שביעית, בננה, מוצאי שביעית, פרי

 עולמות, תקנה 

 דברי שי"ח, תשפ"א    בדרכו אמונה, תשפ"א]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[  איסור אכילה או גם איסור הנאה מספיחין

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קלב( יסוד דין ספיחין, ודין ירקות של שישית שנכנסו לשביעית

 בינת ההלכה, תשפ"ב  דיני ספיחין

ישון, תבלינים וירקות, מצחי בר והפקר, פטריות, יבול נוכרים בשדה נוכרים ]קדושת שביעית, צמחי מרפא, צמחי עדין ספיחין בפרחים  

 בינת ההלכה, תשפ"ב שדה נכרי המושכרת לישראל[ 

גוי, בעלות רשמית או שליטה על השדה, האם הועילה שיטת   ]איסור ספיחיןהקדמה ללימוד הלכות ספיחין   גוי, הגדרת שדה  בשדה 

הרישומית   הבעלות  לפי  דנות  אחרות  כשרות  ועדות  קובעת,  השדה  על  השליטה  החזו"א  לשיטת  ספיחין,  איסור  להתיר  מכירה'  'היתר 

 אהלי שביעית )יח(, תשפ"ב ]הגרמ"מ לובין שליט"א[ בטאבו, חכירה מהמנהל, שדה גזולה מישראל, קניין[ 

 אהלי שביעית )יח(, תשפ"ב ]הגר"א גרבוז שליט"א[  בסוגי גידולין שנאמרו בהן ספיחין

]מחלוקות הראשונים ביסוד איסור ספיחין, איסור ספיחין במינים ובמקומות שאינם נזרעים, נזרע בשישית ונלקט   רת ספיחיןשורש גזי

 עית )יח(, תשפ"ב אהלי שבי ]הגרמ"ז איתן שליט"א[בשמיטה, ההבדל בין ירק לתבואה, ספיחי כרוב[ 

 אהלי שביעית )יח(, תשפ"ב ]הגר"נ זילברמן שליט"א[ ]איסור אכילה או איסור הנאה, איסור לקיטה[ איסור ספיחין

]מדאורייתא או מדרבנן, כיצד אסרו חכמים דבר המותר בתורה, שיעור הצמחיה בשישית, לכאורה גורמים להפסד פירות  איסור ספיחין

כלים  עבירה,  עוברי  קדושת שביעית, משום  בהם  נוהג בדברים שאין  האם  פלוג',  'לא  דרבנן המורחבים מדין  השוני מאיסורי  שביעית, 

אכילה או גם איסור הנאה, פרחי נוי, נענע, נר חנוכה בשמן ספיחין, ספיחין לקטן, להאכיל שבשלו בהם ספיחים, האם ספיחים הם איסור  

או למכור לגוי, דמי ספיחין, בננות, דמי ספיחין, קנה סוכר, מנהג הזריעה של האדם, נבדק לפי ארץ ישראל, תושבות, מכת מרדות במלקט  

ת ובעציץ, גידולי פרא, גינות נוי, המצוה לעקור ספיחין, לעקור גם אחרי  ספיחין, בשדה גדולה שאין לחשוש שיזרע בה בסתר, בגדל בבי

ספיחין[   איסור  בכלל  הוא  האם  היובל  בשנת  עומר  הלכה אשביעית,  ד'  פרק  עזרת  ה[  -]רמב"ם  קונטרס  ]שע"י  השמיטה  עזרת  גיליונות 

 ליעזר[ תשפ"א )לא(א
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 מלאכת הקרקע בשמיטה:

 

גיליונות עזרת    ]סכנה או הפסד ממון, בשטח הגבול עם גוים, כשהתירו מחמת הסכנה האם קונסים מי שלא חרש[סכנה חרישה בשעת ה

 (סב) בהשמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"

]מלאכות האסורות מדאורייתא בשביעית, שביעית בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, עבודות שצריך להקדים ולעשות הלכות שביעית  

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' מד(-שיעורי דעהלפני שביעית[ 

בשביעית   הקרקע  חרישה  ]מלאכומלאכות  ותולדותיה,  זריעה  ותולדותיה,  זמירה  המלאכות,  דיני  מדרבנן,  מהתורה,  האסורות  ת 

   אזמרה לשמך, תשפ"א ותולדותיה, קצירה ובצירה[

נאמרו במצות שמיטה]שמיטה בזמן הזה   פירות השדה, איסור אכילת ספיחים, איסור    :שבעה חלקים  שביתה ממלאכת קרקע, הפקר 

שכתבו    יש,  מידת חסידות,  דאורייתא או דרבנן  פירות שביעית, איסור סחורה בפירות שביעית, ביעור פירות שביעית, שמיטת כספים.  הפסד

פק שביעית: נחלקו הפוסקים האם בספק ס  ייתא.לקבל מצות שמיטה בפה, שבכך יתחייב מדאור  שאין בידינו להכריע. יש שחידש שראוי

יסוד המצוה מדאורייתא. כי  ברכת השמיטה: לדעת הסמ''ע בזמן הזה שמצות    שביעית אומרים ספק דרבנן לקולא, או שצריך להחמיר 

הבטחת האחרונים  לרוב  ברכתי',  את  'וציויתי  הבטחת  נאמר  לא  מדרבנן,  ש  שמיטה  וכפי  דרבנן,  בשמיטה  גם  נאמרה  גם  הברכה  רואים 

בשמיטה דרבנן שיש ברכה, ורק בברכה המיוחדת ליובל   בזמננו ברכה מיוחדת בגיבורי כח שומרי שביעית. ויש שכתב שגם הסמ''ע מודה

המצוה: מצות שמיטה שייכת רק באדם שיש לו קרקע, ונחלקו האחרונים האם המצוה היא 'חובת   ושמיטה הסמוכים זה לזה לא נאמר.

ע'. האם הבעלים עובר מדאורייתא כאשר גוי עושה מלאכה בשדהו, או רק מדרבנן. נשים חייבות בכל מצות שמיטה גברא' או 'חובת הקרק

אופן הקיום: מצות שביתת קרקע נאמרה בהשבתת קרקע העומדת לזריעה, אף שלא נזרעה עדיין, אבל אם אין עומדת לזריעה    כאנשים.

עוררו    ות שביעית מעלה עליו הכתוב כאילו קיים בפועל מצות שמיטה. גדולי ישראלמקיים בה מצות שמיטה. יש אומרים שהלומד הלכ  אין

החקלאים גיבורי   שגם אדם שאין לו קרקע, מקיים מצות שמיטה באמצעות תמיכה כספית לחקלאים שומרי שביעית, והתורם ותומך בידי 

 עומק הפשט, תשפ"א [ ד התורהכח השומרים שביעית, מקיים בזה מצות שמיטה, כמו הסכם יששכר וזבולון בלימו

 

 אמירה לנוכרי בשביעית: –מלאכת גוי 

 

בשאר איסורים, באיסור דרבנן, איסור    , אמירה לנכריפתרונות רבני הבד"ץ  -ן  דעת גדולי ישראל בנידו]איסור אמירה לנכרי בשביעית  

הנאה בשאר האיסורים, האם נאסרו הגידולים בדיעבד, איסור ספיחין, גוי העושה לצורך עצמו, לסכם עם הגוי שיספק ירקות בשביעית,  

אספקלריא, תשפ"א )עמ'    ]הרב ישראל מאיר פלמן שליט"א[שליחות עכו"ם עבור ישראל, גידולים נקיים מתולעים המיועדים רק לישראל[  

 פט(

]במלאכת שבת האיסור הוא הפעולה או התוצאה, הפעולה ביום שישי או התוצאה    אמירה לנכרי ובגדר מלאכות שבת ושביעית ועוד

בשבת, חזי לאיצטרופי הוא סימן או סיבה, בעבודת הקרקע בשמיטה האיסור הוא בפעולת העבודת או בתוצאה שהקרקע נעבדה, נתכוין 

 מנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' קי(      ]הרב זאב פרעס שליט"א[לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה[ 

לנכרי בשביעית   רבני הבד"ץ  -איסור אמירה  ופתרונות  בנידון,  ישראל  גדולי  שיווק   ודעת  לזריעה  גוי  עם מגדל  חוזה  ]חתימת 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' צו(    אספקלריא, תשע"ט )עמ' סה(  ומכירה של תוצרת בשנת השמיטה[
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 אכילת פירות שביעית:

 

]האם להעדיף יין הקדוש בקדושת שביעית, הואיל ואתעביד בו מצוה חדא, בציעת פת של עירובי  האם יש דין 'קדימה' ביין שביעית?  

חצרות, ברכת הדס במוצאי שבת, ציצית שנפסלה כסימניה לספר, חיבוב מצוה, שריפת חמץ ע"י הושענות, אפיית מצות ע"י הושענות, יין  

ת רבות, אם אחר קיים את המצווה הקודמת האם המעלה עוברת למשתמש החדש, מצוה אחרת או אותה מצוה, רגיל התקיימו בו גם מצוו

האם זו מעלה בחפץ כמו חזקת 'קרש בצפון', האם יש מעלה בחפץ ש'נמנעה בו עבירה', הקדמת אתרוג מסוכות בדיני קדימה בברכות, צידת  

משובח יותר או מהודר יותר, ערבה שקיימו בה מצוות    -הגדרת קדימה ביין  ,  םכשקדם מישהו וקיים שילוח הקן בביצי  -האם ע"י אחר  

ארבעת המינים  אתמול, לקנות חמש סלעים לפדיון הבן מהכהן או לקנותם בחנות, מעלת יין של ארץ ישראל בכל השנים, יין של אוצר בית  

 מה טובו אהליך יעקב )טז(, תשפ"א )עמ' קב(]הרב יהודה טשזנר שליט"א[  דין[

שביעית   פירות  אכילת  הכנת דיני  כבישה,  ומבושל,  חי  פירות,  קילוף  סחיטה,  וטחינה,  ריסוק  שביעית,  מפירות  והנאה  ]אכילה 

ובליל הסדר פירות שביעית, בשבת  יין שביעית, הפסד  פירות  ארטיקים, רפואה, סיכה,  נתינת  וחנוכה, טיגון במחבת,  נר שבת  , הדלקת 

גרעינים, קליפות, הוצאה  פירות שביעית, עצמות, בליעה בכלים, פח שמיטה,  לקטן, מאכלי חמץ בערב פסח, האכלת בעלי חיים, טעם 

 אזמרה לשמך, תשפ"א  לחו"ל, מכירת פירות לנכרי[

]מצוות אכילתם וקדושתם, הפסד ובזיון, ספיחין, פירות שאינם ראויים לאכילה, פח שמיטה, הפסד בגרמא, על  שאריות פירות שביעית  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב  ידי עכו"ם, נתינת פירות שביעית לתינוק[

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגר"נ זילברמן שליט"א[ האם יש מצוה באכילת פירות שביעית? 

אהלי שביעית )ט(,  ]הגרמ"מ לובין שליט"א[  ]חי ומבושל ולהיפך, חריין בפסח, שום ובצל בשביעית[  אכילת דבר שאין דרך לאכלו כך  

 תשפ"ב 

 ודורשין, תשפ"ב   שואליןהאם מותר למהול יין או מיץ ענבים בקדושת שביעית במים, כדי למתקם? 

בודקים? מי  ולפי  אכילה  דרך  נקרא  לא   מה  זהירות  פירות,  ייבוש  לקישוט,  פירות  חיתוך  קלקול,  למנוע  לבשל  טרי,  חי,  ]צמחוני, 

להקדיח תבשיל, טעימת תבשיל באמצע בישולו, בננה בוסר, עוגת סופלה עם יין שביעית, אכיל חזרת חריין בפסח, הסרת חלקים נגועים  

ת שנשבר ונשפך על הרצפה, יין שביעית בברית מילה, פופקורן, קידוש מפרי, מרכיז מיץ לימון, יין שמיטה בליל הסדר, בקבוק יין שביעי

הדבוק  התפוח  בשר  בפסח,  כך  לנוהגים  ירקות  קילוף  חשמלי,  בכלי  פירות  ריסוק  שביעית,  בשמן  טיגון  יין,  פסטור  או  בישול  והבדלה, 

גיליונות  ]רמב"ם פרק ה' הלכה ג[  ר עליו לילה[ לגרעין, ירקות כבושים, שטיפת כלים, שיירי מזון של כמה סועדים, מאכל מקולקל או שעב

 עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )יח(

שביעית בפירות  ושתיה  אכי  אכילה  שביעית,  פירות  שאכלה  בהמה  חלב  סיכה,  אכילה,  מצוות  יש  שביעית, ]האם  מפירות  גסה  לה 

אכילת שמן שביעית בכפית, סחיטת פירות שאין דרך לסוחטם, תפוזים ואשכוליות, גזר, מציצת פרי, הוספת מים למיץ פירות שביעית, 

גיליונות  ב[ -]רמב"ם פרק ה' הלכה אגלידה מפירות שביעית, תיבול באופן שלא מקובל, הצהבת אתרוג בתפוחים, תליית פירות לנוי סוכה[ 

 עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )יז(

פירות שביעית וביטול  ועצמות   תערובת  בשר  ע"י תערובת,  קדושת שביעית  ביטול  פירות שנתערבו בשוק,  במינו,  במינו, שאינו  ]מין 

ירות וירקות שביעית, רוטב סלט ומי כבישת מלפפון, טעם פירות שביעית, טעם כעיקר, כלי בן יומו בקדושת שביעית, חנ"נ  שנתבשלו עם פ

גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[  כב[  -]רמב"ם פרק ז' הלכה כאבשביעית, ביעור בפירות שביעית עם חמץ בערב פסח[  

 תשפ"א )טו( 
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]האכלת קופים בגן חיות, פח שמיטה, עודפי פירות שביעית, גרמא בקציצת אילנות, חברת ניקיון    איסור להאכיל מאכל אדם לבהמה

למש למאכלו,  לקטן  שביעית  פירות  נתינת  מאילן,  שנשרו  שביעית  פירות  צהרים,  ארוחת  אחר  הפסד הנקה  גרם  רגוע,  שיהיה  כדי  חק, 

 גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )ה(]רמב"ם פרק ה' הלכה ה[ בקילוף פירות שביעית, בישול פירות שביעית[ 

 

 ביעור פירות שביעית:

 

אהלי ]הגר"ד לנדא שליט"א[  ]יין ששהה בכלים ששהה בהם יין של שביעית אחר הביעור, חביות, חובת ביעור בטעם[    ביעור יין שביעית  

 שביעית )ח(, תשפ"ב 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' רה(  ם בשביעית צריך פעולת הפקר בידים[]האם ביעור הוא 'הפקר', האביעור פירות שביעית 

או ביעור בהפקר, האם יש ענין לקיים שריפה במשהו, הפקר פירות שביעית, האם רשאי המפקיר    ]ביעור בכילוי  ביעור פירות שביעית

לזכת בהם, להפקיר בפני אינם שומרי מצוות, להוציא לרשות הרבים ממש ולא בתוך הבנין, הפקר ע"י שליח, הפקר בשבת, שיור מזון  

נה שמינית, הגיע זמן הביעור ולא ביער, פירות נכרי, נוסח ההפקר, סעודות,  כמה מינים, כשאינו אוהב את המאכל, יין לליל הסדר בש

גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס  ג[  -]רמב"ם פרק ז' הלכה א מאכל חריף שהתערב במאכל אחר, יין משמיטה הקודמת שכבר הופקר[

 אליעזר[ תשפ"א )לב( עזרת 

ו[  )והיתה שבת הארץ לכם לאכלה(  ]הוצאה מרשות, הפקר, הפקר בתוך הבית[ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה      ]כה, 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 אהלי שביעית )כה(, תשפ"ב   ]הגר"ח קניבסקי זצ”ל[ שיעור מזון ג' סעודות 

 אהלי שביעית )כה(, תשפ"ב  ]הגר"ד לנדו שליט"א[איסור אחר הביעור כשלא ביער מחמת אונס  

 אהלי שביעית )כה(, תשפ"ב  ]הגר"ד לנדו שליט"א[ג' סעודות מהגוי אחר הביעור אם צריך לבער?   קנה מזון 

הביעור   אחר  שביעית  של  יין  בהם  ששהה  בכלים  ששהה  אחר[יין  יין  של  בחביות  שהתיישן  שליט"א[  ]יין  לנדו  אהלי    ]הגר"ד 

 שביעית )כה(, תשפ"ב 

 אהלי שביעית )כה(, תשפ"ב    ]הגר"ד וולפסון שליט"א[ גדר 'ואכלו אביוני עמך'

 אהלי שביעית )כה(, תשפ"ב    ]הגרמ"מ לובין שליט"א[ ]אחר הביעור, פירות שמורים[ קיבל פירות שביעית בירושה ובמתנה

 אהלי שביעית )כד(, תשפ"ב   ל["]הגר"ח קניבסקי זצ ביעור בפירות שיש ספק מתי זמן ביעורן 

 אהלי שביעית )כד(, תשפ"ב  ]הגר"ד לנדו שליט"א[ביעור בפני שלושה במוציא לרשות הרבים  

 אהלי שביעית )כד(, תשפ"ב   ]הגרמ"מ לובין שליט"א[  סעודות דין ביעור וג'

 אהלי שביעית )כ(, תשפ"ב   ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ התחיל להשתמש בבקבוק שמן זית של שביעית האם דנים אותו כמבוער? 

 אהלי שביעית )כד(, תשפ"ב    ]הגרמ"ז איתן שליט"א[ דין שעת הביעור

 אהלי שביעית )כד(, תשפ"ב  ]הגר"נ זילברמן שליט"א[  פקיעת קדושת שביעית בזמן הביעור 
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 עציצים ופרחים בבית ובחצר:

 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב גיזום גדר חיה בבית משותף לבקשת השכנים 

עבותה והופכת   ]חיתוך הענפים מצד אחד בלבד מוכח שאינו לטובת העץ, פתחי שמאי כשהצמחיהגיזום לצורך העירוב בשנת השמיטה  

 שואלין ודורשין, תשפ"ב  תיקוני עירובין, תשפ"בחלק מהמחיצה, צמחים נמוכים החופים את הלחי[ 

 מנורה בדרום )לב(, תשפ"ב )עמ' מו( ]הרב אוריאל ראובן אייזנבך שליט"א[ גידולי בית ]וגידולי מים, חממות[ בשביעית 

גדרי  ירק 'ללא תולעים' בשנת השמיטה   גידול בחממות ובעציץ שאינו נקוב,  ]גידול נכרים, ירק ללא תולעים מיוחד לשנת השביעית, 

גידול בחממה   גידול   -'בית' בשמיטה, האם חממה מטיבה עם הצמחים או להיפך, זריעה בבית בקרקע ממש, צורת  גידול 'רגילה',  צורת 

  -תחנם' במכירת עציץ, אין גם בליבו ובלב כל אדם המנוגד למכירת הקרקע    בשקיות, מכירת העציצים שאינם נקובים לגוי, אין איסור 'לא 

במכירת עציצים, הגוי משאיר את הרווחים אצלו, גיולי חו"ל ממזרח לנחל הערבה, ערבה תיכונה, ירקות ללא תולעים מאזור 'עולי מצרים'[  

 עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' מה( ]הגרי"י אפרתי שליט"א[ 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[ אורי יצחקי   ]הרברחוב העברת עציצים בשמיטה מבית לבית דרך ה

אלמנה סיעודית דרה בדירה זו מדין "מדור אלמנה". הדירה היא , האם שמעון נפטר והוריש דירה לבנו]שמירת שמיטה במדור אלמנה 

ה  עציצים,  בה  ויש  ב',  בקביעות.  בקומה  שם  שנמצאת  הפיליפינית  העוזרת  ע"י  ומטופלים  לאמא  בעיה  שייכים  לראובן  יש  בדיני האם 

חיובי בעל הקרקע ,  רמת הבעלות במדור אלמנה,  שמיטה, מאחר שהדירה היא בבעלותו והעציצים לכאורה מחוברים ויונקים מאדמתו

אחריות בעל הקרקע  ,  יניקת העציצים מקומה שניה,  בקומה שניה  ניקה מדירה הנמצאת, יהפקרת חלקו בפני שלושה,  בדין שביתת הארץ

 דפי עיון, תשפ"ב ו[ על היניקה מאדמת

]שכן מעליו הניח עציץ שאינו נקוב ה'יונק' בשמיטה מקרקעו, ובכך קרקעו אינה שובתת, ?  חסום לשכן את היניקה להאם יש חיוב  

 תשפ"ב   נהורא דשמעתתא,האם היניקה מחשיבה את הקרקע דלמטה כעולה למעלה עד העציץ בצורת 'תל', או יש כאן שתי קרקעות[ 

כיסוח  ,  יזום גדר חיה לנוי, גקציצת ענפים מאילני פירות,  גיזום]  קובץ הלכות עבודות קרקע המצויות בשביעית בחצרות ובגינות נוי

ניכוש  ,  ניכוש עשבי בר או קוצים בתוך גינה,  ניקוי הגינה  ,  חיתוך ענפים ועלים יבשים,  ענפים הצומחים בתחתית גזע העץ   -  סורים,  דשא

זמן ,  הפקרת הפירות וקטיפתם,  אינו מתכוין,  כמות ההשקיה ,  השקיה,  משחקי ילדים בחול,  כיסוי תעלה ובור  ,חפירה  ,  ריסוס  ,ריקהבחצר  

  ,קצירה אסיפת כל הפירות והפקרתם,  הדסים,  צמחי ריח ובשמים  ,זמן הפקר ירקות שביעית ודין ירק העומד לתבלין,  חובת הפקר פירות

יניקת , ריצפה,  גדר אינו נקוב,  ציץ שאינו נקוב בבית, עציצים וגידולי בית עציץ שאינו נקוב בחוץ ה, עבמקום מקורעציצים וגידולי בית עציץ  

עציציף,  נו צגיזום עציצים בביתם,  השקית  וכן בהעברת דירה,  הוצאת העציץ לחוץ,  מח מטפס,  עציץ מחנות לבית  עציץ  ,  העברת  העברת 

  השמיטה בגינה, תשפ"ב )כא עמ'(]הרב מגנוז שליט"א[  [ עציץ שנפל, צמח במים, י עציציםגידול,  גרירת העציץ, בבית ממקום למקום

השמיטה   בשנת  הבית  בתוך  בבית,  עציץ  הגדלים  לדעת ]צמחים  מדאורייתא,  ממעשר  ופטור  בערלה,  חייב  הבית  בתוך  שנטעו  אילן 

עציץ נקוב: בזמן הזה  ת.  הרמב''ם חייב מדרבנן, לדעת הראב''ד פטור אפילו מדרבנן. לענין שביעית ספק האם יש דיני שמיטה בתוך הבי

דרבנן   בעציץ  -ששביעית  אף  הבית  בתוך  לזרוע  ומותר  מספק,  מקילים  השולחן  הפאת  והחזו''א,    לדעת  הרידב''ז  עליו  ונחלקו  נקוב. 

עציץ שאינו נקוב: עציץ שאינו נקוב העומד בבית, כתב החזו''א שהמיקל  ים.  שמחמירים מספק, מאחר שעיקרו דאורייתא, וטעמים נוספי

לאכות דאורייתא  לזרוע יש לו על מי לסמוך. ונחלקו פוסקי זמננו, האם ההיתר הוא רק בשעת הדחק, או גם לכתחילה. ויש מחלקים שמ

מותר להפוך 'עציץ נקוב' ל'עציץ שאינו נקוב', אבל אסור  ה.  מותרות רק בשעת הדחק, ומלאכות דרבנן והשקיה מותרות וספיחין לכתחיל

קומת קרקע: עציץ נקוב בבית צמוד קרקע, הרצפה אינה חוצצת ואסור במלאכה. אם הנוף חורג ב',  להפוך 'עציץ שאינו נקוב' ל'עציץ נקו

הביתמהעצ לאויר  חוצצ ,יץ  שהרצפה  הסוברים  על  לסמוך  מקילים  חוצץ  ת.  יש  קרמיקה  ריצוף  חוצץ.  וכדומה  סי.  וי.  פי.  חיפוי  ריצוף: 

שמפסיק אומרים  יש  שיש,  רצפת  לאילנות.  ולא  שאינ   הלירקות  אומרים  ויש  היניקה,  במפסי  האת  בקומה קה.  המונח  עציץ  קומות:  נין 

 עומק הפשט, תשפ"ב  ם חוצצים[ וף חוצץ, ויש חולקים שהאויר והריצוף אינגבוהה, יש אומרים שהאויר עם הריצ
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]חומר העציץ, גודל הנקב, מיקום הנקב, יניקת נוף, עציץ המונח על מקום מרוצף, בקומה   גדרי עציץ נקוב לענין שמיטה ושאר דינים

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קנח(גבוהה[ 

קוב', אבל אסור להפוך 'עציץ שאינו נקוב' ל'עציץ נקוב'. ויש מצב: מותר להפוך 'עציץ נקוב' ל'עציץ שאינו נ]שינוי  הזזת עציצים בשמיטה  

חידוש יניקה: אסור להוציא עציץ בין נקוב ובין שאינו נקוב, ממקום מקורה למקום שאינו ח.  מקילים בבית כשאינו מתכוון לצורך הצמ

שמועי מפני  העציץ  מעל  הגג  את  להסיר  אסור  וכן  ולגינה.  פתוחה  למרפסת  מהבית  כגון  מתכוון מקורה,  כשאין  מקילים  ויש  לגידולו.  ל 

להזיזו ממקום שאינו ח.  לתועלת הצמ נחלקו האם מותר  למקום מקורה. בשדה,  להזיזו ממקום מקורה  בבית, מותר  נקוב:  עציץ שאינו 

זיר מיד, מקורה למקום שאינו מקורה. אבל אסור להוציאו ממקום מקורה למקום שאינו מקורה ולא מועיל כיסוי, מוציא לזמן מועט ומח

הצמ לתועלת  י' טפחים מהקרקע, כשאין מתכון  בגובה  לח.  במכוסה,  בבית:  נקוב  נקוב. דעה  עציץ  כעציץ שאינו  דינו  חוצצות,  שמרצפות 

שמרצפות אינן חוצצות, אסור להורידו משולחן החוצץ יניקה ולהניחו על הרצפה, כי מחדש בו יניקה, ואין להתיר מדין אינו מתכוון.  דעה  ל

עציץ נקוב בשדה: יש אוסרים להזיזו כל שהוא שנחשב עקירה וזריעה, ויש מתירים להזיזו ח.  ם כאשר אינו מתכוון לתועלת הצמיש מתירי

יניקה מהאויר: מותר לעבור תחת עציץ נקוב תלוי, ולא נחשב שמעכב היניקה בעמידתו, ומחדשה ע.  כאשר לא משנה את המרחק מהקרק

ואם נפל שלא  ,פל, אם הוא דרך גידולו ודבוק בו עפר כשיעור יניקה, מותר להחזירו לעציץ שאינו נקובעציץ שנפל: עציץ שנשפך ונא.  כשיוצ

 עומק הפשט, תשפ"ב [ תדרך גידולו, מותר להחזירו רק לעציץ שאינו נקוב בבי

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קפו(  ]זריעה ושאר מלאכות בבית, 'שדך', שבת 'הארץ'[שביעית בתוך הבית 

]האם חובה להשאיר כניסה לחצר אחורית שאין גישה אליה רק מתוך הדירה, נוסע מחוץ לעיר האם חייב להשאיר    חצר הבית בשמיטה

מפתח, נעילת שער השדה בשבת וביום טוב, האם מותר לתלות שלט האוסר על קטנים להכנס לשדה, האם מותר לבעל השדה לקטוף את  

 מים חיים, תשפ"ב לשדה שלו, הפקר בשביעית, קנין, דריסה הרגל[  הפירות ולהביאם למתפללי בית הכנסת ובלבד שלא יכנסו

 דרישה וחקירה, תשפ"ב גידול בחממות ובעציץ נקוב על רצפת בטון בשביעית 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קס(גידול בחממות בשמיטה 

 עשר עטרות, תשפ"ב גידולי חממות בשנת השמיטה 

 ותתענג בדשן, תשפ"א חממות בשביעית  

 (טואספקלריא, תשפ"ב )עמ' קטיפול בעציצים בשמיטה 

ספק דרבנן לקולא  ,  תוך הבית, בנטיעות על גג הבית,  מלאכות האסורות,  שמיטה בזמן הזה]טיפול בעציצים והנבטת נבטים בשמיטה  

, גדר בית לענין זה,  עציץ נקוב/שאינו נקוב בבית,  ספק דרבנן לקולא בדיני שביעיתן,  רבנס"ס להחמיר באיסורים ד,  בספק שנולד בדין תורה

נבטים,  להכניס עציץ לתוך הבית להפקיע ממנו דיני שביעיתה,  חצר לא מקור,  הבית מיטיב לגידול העציצים או הזרעים גידולי  ,  להנביט 

 עמיקתא, תשפ"ב  שמעתא[ מים

]טיפול בעציצים בשביעית, האם דיני השמיטה חלים על הצומח בבית, דהיינו על הגדל בקרקע הבית, או רק  עציצים וחממות בשמיטה  

ם יש איסור זריעה בשביעית בעציץ שאינו נקוב, ומה דין זריעה בעציץ שאינו נקוב על הצומח בשדה, הגדרת "בית" לענין דיני שביעית, הא

או   עץ,  מתכת,  חרס,  העציץ:  עשוי  מהם  החומרים  ל"נקוב",  עציץ  המגדיר  הנקב  קוטר  נקוב:  שאינו  ועציץ  נקוב  עציץ  הגדרת  בבית, 

פשט מעציץ שאינו נקוב ומאהיל על קרקע, עציץ הנמצא  פלסטיק, הנחת עציץ על צלחת, בגד, משטח פורמייקה או פי. וי. סי., צמח המת

בין קומת קרקע   יש הבדל  והאם  לבנין,  בין העציץ לבין הקרקע שמתחת  והרצפה חוצצת  נקוב" היות  נחשב "עציץ שאינו  בבית מרוצף 

המונח על האדמה,  הגבהת לקומה שניה או על רצפה הנתמכת על ידי עמודים, עציץ התלוי על "מעמד", ביצוע שינויים במקומו של עציץ  

מקורה   ממקום  עציץ  העברת  לבית,  עציץ מחנות  העברת  העציצים,  את  להעביר  ניתן  כיצד  דירתו  העוקר  והורדתו,  מהארץ  נקוב  עציץ 

בגינה   וטיפול  זריעה  במיוחד,  גדולים  עציצים  לטלטלן,  אפשר  ואי  הבנין  בקירות  או  בקרקע  הבנויות  אדניות  מקורה,  שאינו  למקום 

עולמות,  על גג בית ודיני קדושת שביעית בגידולי הגינה, גידולי חממות בשביעית, מצע מנותק, מצע מנותק בשטחי ספק א"י[   הנמצאת  

 שיא
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ובשמיטה   נקוב[  עציצים בשבת  לקרקע, מרוצף,  פרח באגרטל, מחובר  שנפל,  עציץ  עציץ,  גרירת  עציץ ממקומו,  והגבהת  לענין  ]תלישה 

 הלכה, תשפ"א 

 אהלי שביעית )ו(, תשפ"ב ]הגרמ"ז איתן שליט"א[ דין הורד בשביעית 

 אהלי שביעית )ו(, תשפ"ב ]הגר"א גרבוז שליט"א, הגר"ד וולפסון שליט"א, הגרמ"מ לובין שליט"א[ קדושת שביעית במיני בשמים 

מנותק   במצע  בחממות  לגוי,  גידול  העציץ  מכירת  נקוב,  שאינו  עציץ  ספיחין,  חו"ל,  ספק  שהוא  במקום  המתירים,  האוסרים,  ]שיטת 

 עומק הפשט, תשפ"ב מלאכה ע"י גוי, בירקות עלים, בית גידול לנבטים[ 

 

 גידולי מים בשמיטה: 

 

נערך ע"י הרב  -דרכי הלכה]הגרמ"מ לובין שליט"א[  ]בשמיטה, תולעים הגדלים בעציץ ובגידולי מים[   עציץ שאינו נקוב וגידולי מים  

 ד(, תשפ"ב  שמואל ולדשין שליט"א, יו"ר חבורת הוד והדר )

האם שביתת  גידולי מים בשמיטה   או בחממות,  בבית  נקוב,  עציץ שאינו  ובשמיטה,  במים, בשבת  במים, שרייה  זריעה  ]הידרופוניקה, 

נידונים   יניקה כלל, נבטים האם  הארץ נאמרה רק על הארץ או גם על המים, מים על מצע, מים עם חומרי דישון, פטריות הגדלות ללא 

 עומק הפשט, תשפ"ב [ כפטריות או כצמחים הואיל והם באים מגרעין הנזרע

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' מט(-עומק הפשט]הרב אלחנן בקרמן שליט"א[ נספח  -גידולי מים 

, זריעה בגידולי  להצמיח גרעין אבוקדו,  הדסים ובשמים באגרטל,  תעסוקת ילדות בזריעת גידולי מים בגן ילדים]גידולי מים בשביעית  

מים, זריעה במים בתוספת חומריים כימיים, בבריכות, תחת גג ועם מחיצות, נבטים, נבטי שעועית על מצע צמר גפן, פרחים לאגרטל מים  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  הניצנים, פרחים הבולטים מדפנות האגרטל[טרם פתיחת 

כות,  ]ברכת בורא פרי האדמה על מרור ממצע מנותק בשנת השמיטה, פטריות, נבטים, גידולי מים, ספק ברברכה על גידולי מים    גרם

 עומק הפשט, תשפ"ב ברכה על שקדים שגדלו במטה אהרן שפרח[ 

 

 סיכה בפירות שביעית:

 

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגר"ד וולפסון שליט"א[ סיכה בפירות שביעית 

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגר"א גרבוז שליט"א[ סיכה בפירות שביעית 

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגרמ"מ לובין שליט"א[ סיכה בפירות שביעית 

 נוה ההיכל, תשפ"ב    אהלי שביעית )ט(]הגרמ"ז איתן שליט"א[ סיכה בפירות שביעית 

 לי שביעית )ח(, תשפ"ב אה]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ סיכה בפירות שביעית ]המשך[ 

 אהלי שביעית )ט(, תשפ"ב ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ סיכה בפירות שביעית )ג( 
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 אהלי שביעית )טז(, תשפ"ב]הגר"נ זילברמן שליט"א[ ]סיכת אדם וכלים, סיכה של תענוג[ סיכת אדם וכלים משמן שביעית 

 שביעית )טז(, תשפ"ב  אהלי]הגרמ"ז איתן שליט"א[ ]אחר זמן הביעור[ עור שסכו בשמן של שביעית 

]צביעה, סיכה, צביעת כסאות ושולחנות, צביעת בית, טאטוא בית, כתיבה בדיו של שביעית, דין ביעור   סיכה בשמן שביעית והמסתעף

שביעית[ בשמן  חטטים  סיכת  טמא,  לאדם  טמאות,  בידים  שביעית  שמן  סיכת  שביעית,  של  בצבע  הצבועים  לובין  בכלים  ]הגרמ"מ 

 אהלי שביעית )טז(, תשפ"ב שליט"א[ 

 

  :הפסד בידים וגרם הפסד לפירות שביעית

 

פירות שביעית פסח, שימוש במאכל    גרם הפסד  לצורך  לחומרא  קילוף הקליפה  לצורך קטנים,  צורת הקילוף,  פירות שביעית,  ]קילוף 

אדם שנפסד לצורך רפואה או למאכל בהמה, האם יש חיוב להאכיל לבהמה מאכל אדם שנפסל מאכילת אדם, קדושת שביעית בקליפות 

פח שמיטה, קטן המפורר את האוכל, הדחת סירים וצלחות, גרעיני אבטיח  תפוזים, דרך זריקת קליפות לפח, הנהגה הראויה בשיירי אוכל,  

מילון ומשמש, בליעות של פירות שביעית במאכלים אחרים שנתבשלו יחד איתם, עצמות שנתבשלו במרק ירקות, תפוחי אדמה שבושלו 

שיעור זמן קלקול רוטב דגים, פירות   במים, מי בישול סלק, מים שבשלו בהם ירקות, האם חובה להכניס מרק שביעית לשמירה במקרר,

שביעית שנשארו תחת המיטה, צנון ובצל חתוכים שעבר עליהם לילה, יין של שביעית שנשאר מגולה, הנוהג קדושת שביעית בפירות נוכרים  

 שליט"א, תשפ"ב  זנגר  יעורי הגרי"טשומתארח במקום שלא מקפידים[ 

 אהלי שביעית )ו(, תשפ"ב ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ הפסד וסחורה במאכל בהמה 

]הפסד מאכיל שביעית בשמחות, העובדים והמנקים, קייטרינג, בחור בישיבה, צלחת אישית וצלחת מרכזית, שמירה על פירות שביעית  

 , תשפ"ב לענין הלכה פינוי השלחן ע"י גוי, פח שמיטה בישיבה גדולה, בשר וחלב בפח שמיטה, חנ"נ בשביעית[ 

]ניתנו לאכילה ולשימושים נוספים, "לכם, לכל צרכיכם", אף להדלקת הנר ולצבוע בה צבע, אך אסור לקלקלם,  הפסד פירות שביעית  

אסור לשנות מצורת ההשתמשות הרגילה בהם, וכן כביסה ומלוגמא ]רפואה[ שאינם שימושים הדומים לאכילה, האם יש מצוה וחובה  

שלא ירקבו, ומה דין גרם הפסד פירות שביעית נתינתם במקום חם וסופם לבוא לידי הפסד, החזרת שיירי מרק  לאכול פירות שביעית כדי  

או   חיים  פירות  אכילת  דיני  שביעית:  בפירות  "כדרך"  שימוש  שביעית,  פירות  להפסד  האיסור  שיעור  בצלחת,  מאכל  שיירי  למקרר, 

מעגבניות[, מי קובע את "דרך האכילה" של הפירות, "תרכיז מיץ" מלימון מבושלים, בישול פירות שביעית שדרכם לאכול חיים ]מרק  

 -ותפוז של שביעית, "פופקורן" מתירס של שביעית,  המתקת תרופה מרה במיץ שביעית, קלקול מאכל שביעית כדי להשביח מאכל אחר  

ם, חיתוך פרי כשדעתו לאכול חציו בלבד,   ניקוי חסה בחומץ של שביעית, טיגון ומשיחת מחבת בשמן של שביעית, מרקחת מפירות חיי

המותר והאסור: מיץ גזר   -נתינת פירות לתינוק שיקלקל את רוב האוכל, אכילה גסה של פירות שביעית, סחיטת פירות שביעית וריסוקם  

ולהבדלה ולארבע   ותפוזים, סחיטה לתוך מסננת דקה כאשר כל בשר הפרי נפרד מהמיץ,  רסק תפוחים וחצילים, יין של שביעית לקידוש

 עולמות, שיז   כוסות[

לענין הלכה,  ]פסולת יבשה בפח שמיטה, עצמות בתוך תבשיל של שביעית, בשר בחלב בפח שמיטה[  להאכיל ילדים בפירות שביעית  

 תשפ"ב 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לג(בשיטת הרא"ש והרע"ב ועוד דיש חיוב למנוע הפסד פירות שביעית  

בירור סוגיא  -שנת השבע]הפסד פירות שביעית בידים, בגרמא, דבר שבידו למנוע[  פירות שביעית לילדים העלולים להפסידם    מסירת

 , תשפ"אמעניני שביעית בפרשת השבוע

 דעת ואמונה, תשפ"ב  ]הפסד פירות שביעית בגרמא[הנחת פירות שביעית בשמש 
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 לענין הלכה, תשפ"ב ]גרמא, מלצרים, קייטרינג[ הפסד מאכלי שביעית בשמחות ]ב[ 

בפירות שמיטה   העלאת גרם הפסד  שריפה,  שמן  לתינוק,  שביעית  פירות  נתינת  כילוי,  של  הנאה  שביעית,  באתרוג  ומשמוש  ]נטילת 

   עמק הפרשה, תשע"ט קניבת ירק לגג, נתינת מאכל אדם לבהמה[

]לפני עיוור של בעל השמחה, האם הבעל  במאכלים  קדושת שביעיתהזמנת אולם או קייטרינג, כאשר המלצרים אינם נוהגים  

השמחה עובר כשהמלצרים אינם מקפידים בקדושת שביעית, האם יכול בעל השמחה להתנות עם הקייטרינג שבעל השמחה אינו קונה 

עיון הפרשה, תשפ"ב  ]הרב מרדכי פירר שליט"א[  בפירות, גרם הפסד בפירות שביעית שאינם עתידים להיאכל[את האוכל הנשאר, צבע  

 )עמ' מה(

יפלו בידי  ]וחלקם יאכלו, מעשה איבוד ומעשה הצלה, שריפת ספרלזרוק אתרוגים של שביעית כשחלקם יופסדו   י תורה כדי שלא 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  הנאצים[

מעדני אשר,      ]כה, ו[  )והיתה שבת הארץ לכם לאכלה(  ]נטילת אתרוג, שפיכת יין בהגדה[שימוש מצוה בפירות שביעית כשמפסידם  

 תשע"ב 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?האם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה לגוי שעובד אצלו

   אשכול יוסף, תשע"ד   ]כה, ו[ )והיתה שבת הארץ לכם לאכלה(נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו  

]גוי המתארח בבית ישראל, גוי המודע לקדושת שביעית,   [רבי שניאור זלמן רווח שליט"א]  לתת פירות שביעית לגוי העומד להתגייר

אברהם  בישול  'לכם',  הוא  האם  להתגייר  העומד  מכרי  שביעית,  פירות  אכילת  מצוות  מקיום  אותו  מפקיעה  לגוי  המאכל  נתינת  האם 

 (רפאקובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ'  למלאכים ביום טוב כי אברהם סבר שיצליח לגיירם[

 

 מלאכת שביעית בגרמא:  

 

   מעדני אשר, תשע"ב    ]כה, ד[ )שדך לא תזרע(שטיפת דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה 

]מלאכה שלא בכוונה, בגרמא, אינו מתכוין בפסיק רישא, מלאכת מחשבת, הפעלת מזגן, תליית בשנת השמיטה    השקיה שלא במתכוין

גינה מרוצפת, חצר מרוצפת, חיים    מים נקיים מים עם חומרי ניקוי, ניחא ליה,בגדים לייבוש, גינה שלו וגינה של שכנו, הדשא של השכן,  

 עומק הפשט, תשפ"ב שעוברים בה רבים, ריבוי מים שמקלקל את הצמח, גינה שכבר נרטבה מהגשם או באופן אחר[ 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב האם מותר לעשות מלאכות שביעית ע"י גרמא? ]הרב חיים הלפרט שליט"א[ 

השמיטה   בשנת  במוסיקה  אילנא  הדק  אברויי  מוסיקה,  בשמיעת  בשמים  יצור  שיפור  שירה,  קול  בשמיעת  החלב  תנובת  ]שיפור 

ה לבשמים, הבל הדיבור או הקול, השפעה טבעית או סגולית, סוקרין את האילן בסיקרא,  היטב היטב הדק, פיטום הקטורת, הקול יפ

הגר"ח בדרך אמונה, העל טבעי בהלכה, הבדל בין היתר צידה ע"י לחש בשבת לבין איסור סגולה לטובת הצמחים, תפילה על האילן 

שעושה מעשה היתר אך בפסיק רישה עושה גם מעשה שלא יתקלקל או שיצמח טוב יותר, תפילה בזמן עצירת גשמים בשנת השמיטה, כ

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  איסור, צידת צבי בגרמא, פתיחת חלון בפני עציץ בשנת השמיטה[

 פרשת השבע, תשפ"א  טבעי, סגולה[]על  עשיית סגולה לצורך גידול פירות שביעית

 מעדני אשר, תשע"ח   ]תפילה על עצירת גשמים[תפילה לירידת גשמים בשנת שמיטה 
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במלאכות בשביעית   וגרמא  האינו מתכוין  לכיון  מים  נקוב   צמחים]גריפת  בעציץ  הפסד,  במקום  בבית  מלאכות  השקייה,  כוונת  בלא 

 ת, תשפ"ב )עמ' סט(קובץ גיליונו-דרכי הלכהוחיוב תרומות ומעשרות, מה נחשב עציץ שאינו נקוב[ 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סו(  ביאור דברי הרמב"ם באיסור זיהום הנטיעה בשביעית

 

 הנאה ומסחר בפירות שביעית:

 

]איסור קניית בהמה טמאה ושאר חפצים מדמי שביעית, עבר וקנה, איסור הבאת קרבנות מדמי שביעית, לאכלה    איסור סחורה והפסד

יכול  קרבן  בקדושת  הקדושה  שביעית  בהמת  אחת,  בבת  שביעית  וקדושת  קרבן  קדושת  שביעית,  מדמי  העוף  חטאת  לשריפה,  ולא 

 אהלי שביעית )טו(, תשפ"ב  ]הגרמ"מ לובין שליט"א[לחללה[

]הבלעה, כשמזמינים אירוע מבעוד מועד, כשמזמינים אירוע כגון ברית סמוך מאוד  איסור סחורה בפירות שביעית בסעודה באולם  

 עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' קב( למועד האירוע, טובת הנאה[ ]הגר"י רוזנברג שליט"א[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [או בגזל]קידושין בפירות שביעית 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב יעית  המקדש בפירות שב

]וגדר איסור סחורה, אסור מדרבנן או מותר לכתחילה, שיטת רמב"ן שאיסור סחורה הוא  האם מותר לקדש אשה בדמי שביעית?  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב חיים הלפרט שליט"א[ רב ]השביעית[הפקעת הקדושה, איסור קניית עבדים בדמי 

   אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב]הגר"ח קנייבסקי שליט"א[ האם מועילה הבלעה כדי להתיר איסור סחורה בפירות שביעית? 

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב ]הגרמ"ז איתן שליט"א[הבלעה באיסור סחורה בפירות שביעית 

]מקור הדין, טעם ומהות האיסור, איסור מדידה ומשקל, פריעת חוב בדמי שביעית, איסור סחורה עם 'חשוד' בפירות שביעית    סחורה

ועם עם הארץ, תשלום בהבלעה, קופות צדקה המקבלות תרומות מן הציבור, איסור לנשים, צדקה לעני מפירות שביעית, כאשר הרוב  

 עולמות )תקס(, תשפ"ב  עלים, הוצאת פירות שביעית לחו"ל, משלוח מנות בפירות שביעית[מפירות נוכרים, לתת פירות שביעית לפו

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב ]הגרמ"מ לובין שליט"א[ לאוכלה ולא לסחורה ולא להפסד 

שביעית  בקדושת  הקדושים  וירקות  פירות  וקניית  מכירת  במנין  איסור  במידה  מכירה  איסור  שביעית,  בפירות  סחורה    ]איסור 

 נועם אליעזר, תשע"ח ובמשקל, איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ, איסורים על המוכר או גם על הקונה, קניית פירות שביעית מגוי[ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל( קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי 

]כשהמוכר מבקש רק שכר טרחה, איסור על המוכר או על הקונה, עבר ומכר אי עביד מהני, האם לא מהני אסור סחורה בפירות שביעית  

תם על כתב מינוי שליחות, קניה משל אחרים, קניית פירות  כמו בלא תחמוד, ועדות השמיטה, קנייה בחנות של ועדות השמיטה כשלא ח

מכר מותנה, קונסיגנציה, איסור מדידה ושקילה, שקילת פירות שביעית בבית, שקילה לשם מצווה, פירות חו"ל בארץ    –נכרים ב'קומסיון'  

מדידה   'ניכרים',  הגדרת  וזרעים,  ירקות  גם  או  האלין  בפרי  ישראל  בארץ  חו"ל  פירות  חו"ל,  פירות  הפסד  ואיסור  ביעור  חיוב  ישראל, 

פירות   קניית  מגוי,  פירות  במלון ושקילה בקונה  כל המוצרים, תשלום  פירוט  עם  שביעית בהבלעה, כשמקבל חשבונית מפורטת מהחנות 

לעצמו[   פירות שביעית שלקט  שיירי  מגוי, מכירת  פירות שביעית  ובאולם שמחות, איסור סחורה כשקונה  זנגר  שיעורי  במסעדה  הגרי"ט 

 שליט"א, תשפ"א 
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שביעית בפירות  הקפה  או  חינם  מתנת  ירקות    מכירה  את  המוכר  קונה  במה  מעות,  הקדמת  הלוואה,  ושמינית,  שביעית  ]שישית 

  גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[]רמב"ם פרק ו' הלכה יד[  השדה, מה נחשב הקפה כדי שלא תחול קדושת שביעית[  

 תשפ"א )כא(

]בהבלעה, לפני עיוור, איסור על המוכר או גם על הקונה, לוקח רק עבור הוצאות, פיתה עם  איסור סחורה מדאורייתא או מדרבנן?

פלאפל הנמכרים יחד, חשבונית מפורטת, מכירה בהקפה, תשלום מראש, מכירה מועטת, שינוי מקום המכירה, מכירה ברכב או בבית,  

 גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )ח( ]רמב"ם פרקו' הלכה א[ ם[ איסור סחורה בנשי

ועובדים מפירות שביעית   ורווחיהם, אוצר  תשלום שכר פועלים  פירות שביעית ברשתות המזון  ופועלים רבים, מכירת  יחיד  ]פועל 

ע"י קונטרס  גיליונות עזרת השמיטה ]ש  יג[-]רמב"ם פרק ו' הלכה יבבית דין ושלוחיו, כדי חייו של פועל, האם מותר לפועל לקבל את שכרו[  

 עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ(

ועובדים מפירות שביעית   ורווחיהם, אוצר  תשלום שכר פועלים  פירות שביעית ברשתות המזון  ופועלים רבים, מכירת  יחיד  ]פועל 

גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס  יג[  -]רמב"ם פרק ו' הלכה יבבית דין ושלוחיו, כדי חייו של פועל, האם מותר לפועל לקבל את שכרו[  

 עזרת אליעזר[ תשפ"א )יט( 

שביעית    בפירות  והחזרתם  שכנים  בין  וירקות  פירות  פירות הלוואת  שלווה  למי  רגילים  פירות  החזרת  שביעית,  מפירות  ]פרעון 

גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א  ]רמב"ם פרק ח' הלכה כ[  של אוצר בי"ד[  איסור ריבית, לוה פירות    –שביעית  

 )יב(

]עבור הבאת מים, עבור חימום המים, קניית המים, מתנת חינם לפועלים, דמי שביעית   תשלום שכר לשכיר ולאומן מפירות שביעית

רת אליעזר[  גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עז]רמב"ם פרקו' הלכה יא[  כשכר פעולה לצרכי אכילה, תשלום לפני תחילת העבודה[  

 תשפ"א )יא( 

קניית פריעת חוב בדמי שביעית   ישיבה,  לעני, מגבית ת"ת של  פירות כצדקה  חג, חלוקת  בערב  מנות, מתנות  למלצר, משלוח  ]'טיפ' 

גיליונות עזרת  ]רמב"ם פרקו' הלכה י[  אתרוג מדמי שביעית, קניית עבדים וקרקעות מדמי שביעית, לקדש אשה בפירות שביעית, קידושין[

 השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )י( 

 

 דמי שביעית: 

 

]התפסת מעות בקדושת שביעית, לחוש  כיצד יש לנהוג בכסף המתקבל כעודף מחנות המוכרת פירות שיש בהם קדושת שביעית?

במעות  ברוב  ביטול  הביעור,  זמן  אחר  שהוא,  בכל  אוסרת  שביעית  קדושת  שביעית,  בפירות  ברוב  ביטול  שביעית,  לקדושת  השוק  בדמי 

המוכר[   שנותן  העודף  על  או  שברשותו  מאכל  על  לפדות  שבמנין,  בדבר  ברוב  ביטול  חשוב,  בדבר  ברוב  ביטול  עמיקתא,  שביעית,  שמעתא 

 תשפ"ב 

]הרב אורי ]תערובת, ביטול ברוב, ספק, ודאי, ביטול מעות, דבר חשוב[    שביעית  שמוכרים בהם פירותחנויות  חשש דמי שביעית ב 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב יצחקי שליט"א[ 

שביעיה מדמי  אוכל  הובלת  על  לשלם  מותר  הקשור ת?אם  שכר  תשלום  ובגדים,  כלים  לא  אך  אוכל  לרכוש  מותר  שביעית  ]בדמי 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב ]הרב חיים הלפרט שליט"א[ אוכל[ לקרקע ותשלום שכר אחר, פעולה הכרוכה ב

שביעית ]מאכלים, מלח, חומרי צבע, מוכר במחיר גבוה, קישוטי פירות לנוי לצורך שמחה, תפיסת דמי  מה מותר לקנות בדמי שביעית?

ובצקים,  כסף  בשטרות  נתפסת  שביעית  קדושת  האם  שביעית,  של  למבושל, אתרוג  חי  ממאכל  פרוטה,  משוה  ובפחות  בפרוטה  בשווין, 
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מוכר המפקיד שקים בבנק ומושך תמורתם מזומנים, קבלת עודף ממוכר אינו נזהר בקדושת שביעית, האם פירות שביעית תופסים דמיה 

מוצרים לחנות, חילול קדושת שביעית בשבת, הוצאת דמי שביעית לחו"ל, האם יש מצוות אכילה במה   פעמיים, גמר המכירה, החזרת

גיליונות עזרת  ט[  -]רמב"ם פרקו' הלכה ושנקנה בדמי שביעית, לקנות בדמי שביעית חומר גלם כבשר ודגים שאינם ראויים לאכילה מייד[  

 השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כג( 

 אהלי שביעית )יג(, תשפ"ב ]הגר"ח קניבסקי זצ"ל[ ]תפיסת דמים בקדושת שביעית[מכירת פירות שביעית בהקפה 

 שביעית )יג(, תשפ"ב  אהלי]הגר"ד לנדו שליט"א[ ]תפיסת דמים בקדושת שביעית[מכירת פירות שביעית בהקפה 

ובהקפה   במכירה  שביעית  יכבהו, דמי  האם  לאורו  צריך  ואינו  הדליק  יצא,  האם  בשוגג  דמיה,  תופסת  שביעית  מעות,  ]הקדמת 

 אהלי שביעית )יב(, תשפ"ב ]הגר"ד לנדו שליט"א[ הדלקת נר חנוכה בשמן שביעית כשאינו צריך לאור[

 אהלי שביעית )יב(, תשפ"ב   ]הגר"ד וולפסון שליט"א[דמי שביעית במכירה ובהקפה 

ובהקפה   לאורו האם  דמי שביעית במכירה  צריך  ואינו  יצא, הדליק  חנוכה בשמן שביעית כשאינו ]בשוגג האם  נר  יכבהו, הדלקת 

 אהלי שביעית )יב(, תשפ"ב ]הגר"א גרבוז שליט"א[צריך לאור[

]הגרמ"מ לובין  מתנת חינם[]שימוש רחיצה, חפירת בור למים, מים לשתיה, סחורה הדרך  תשלום בפירות שביעית עבור אוכל נפש  

 אהלי שביעית )יב(, תשפ"ב  שליט"א[

אהלי ]הגרמ"ז איתן שליט"א[  ]מים לשתיה, מים לשתיית בעלי חיים, כביסה, הנאת רחיצה[  שימוש בדמי שביעית לצורך האדם  

 שביעית )יב(, תשפ"ב 

 

 מה מותר לרכוש בדמי שביעית:

  

]הבדל בין כסף קידושין לכסף מכירה, כסף קניין ולא כסף שווי, מחלוקת הבבלי    לקנות עבדים או בהמה טהורה מפירות שביעית 

 אהלי שביעית )טו(, תשפ"ב ]הגר"ד וולפסון שליט"א[ והירושלמי רמב"ן ורמב"ם לשיטתם[

 אהלי שביעית )טו(, תשפ"ב  ]הגר"נ זילברמן שליט"א[ ניה בפירות שביעית וקניה בדמי שביעית[ ]ק אלו דברים הנקנים בדמי שביעית

י שני של שביעית  ]בהמה טמאה עבדים וקרקעות, קיני זבים זבות ויולדות, חילול פר  הלוקח בדמי שביעית דבר שלא ניתן להקנות

 אהלי שביעית )טו(, תשפ"ב  ]הגרמ"ז איתן שליט"א[ מנה על פרוטה[ 

 אהלי שביעית )יד(, תשפ"ב ]הגר"נ זילברמן שליט"א[ ]מתנת חינם באומנים[ והתפסה בפירות שביעיתחילול 

שביעית בפירות  חליפין  וחליפי  חלות    חליפין  בו  שאין  בהנאה  האסור  לדבר  דמים  תפיסת  אסורים,  במאכלות  זרה,  ]ובעבודה 

 אהלי שביעית )יד(, תשפ"ב ]הגרמ"ז איתן שליט"א[  מקח[
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 הלוואה והחזר הלוואה בפירות שביעית:

 

או שנה שישית שאינם קדושים  ה חו"ל  פירות  והחזיר  בקדושת שביעית  פירות הקדושים  השימושים  לווה  ריבוי  בשל  ]ריבית 

בפירות שאינם קדושים, נוחות השימוש ללא צורך בפח שמיטה, אם לווה פירות נכרי לדעת החזון איש, כיש קדושת שביעית יש גם מעלה 

   וישמע משה, תשפ"ב יר, הלווה שהחזיר סוג אחר עשה זאת מחמת נוחות אישית שלו[בפירות, מצוה באכילתם, כשאין הבדל במח

ך הנאתן,  ]איסור פרעון חוב בפירות שביעית מדין איסור סחורה, או מדין שימוש בפירות שביעית לא כדרפרעון חוב בפירות שביעית  

נתינת צדקה או אוכל לעני האם נחשבת כפרעון חוב, עבר ופרע חובו בפירות שביעית, חוב שנוצר מפירות שביעית, לתת לפועל שכרו מפירות  

שביעית, בתות שכר, בתורת מזון, כשהמזון הוא חלק מתנאי השכר, דיני עבודה, נתינת פירות שביעית במתנה, וקבלת מתנה הדדית מחבר, 

פירות שביעית בין שכנים בהלוואה, לזון את אשתו מפירות שביעית, משלוח מנות בפירות שביעית, משלוח פירות שמעורב בהם החזרת  

לחבר  להחזיר  שביעית,  פירות  אחר  לחבר  לשלוח  יכול  האם  מנות  משלוח  מצוות  קיים  שכבר  אחר  דין,  בית  מאוצר  יין  שביעית,  פירות 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב ובו, מתנות לאביונים ממעשר כספים[ פורע ח -משלוח מנות מפירות שביעית 

]הלוואת ירקות שביעית משכנה לשכנה, חליפין, האם הואכל תרומה יכול האם מותר לפרוע הלוואת ירקות מירקות של שביעית?  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב  ]הרב חיים הלפרט שליט"א[ להחזיר פירות שביעית, הקפה[

אהלי  קניבסקי זצ"ל[    ]הגר"חתשלום שכר על שביעית או קניית הפרי?     –האומר לפועל הא לך איסר ולקוט לי ירק זה היום  

 שביעית )יד(, תשפ"ב 

 

 

 קדושת שביעית בפירות הקדש:

 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קפט(  ]הקדש בזמן הזה, מקדיש קרקע בזמן שאין היובל נוהג, אפקעתא דמלכא[שביעית בשל הקדש 

 תשפ"א   מלאכת מחשבת, תשע"חקדושת שביעית בפירות הקדש 

 ( מקרא העדה, תש"פ )עמ' קצח]לקרבנות, מחנה, שריפה[ שביעית לגבוה 

 

 גבולות ארץ ישראל לגבי שביעית:

 

גורם, מחצית  ת?  שביעיענין דיני  לינו  אילן שחציו בארץ וחציו בחו"ל מה ד וזה  השורשים בחו"ל, ]תרומות ומעשרות, תושבות, זה 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[   הרב אליסף פרלמן]  מחצית הנוף והפירות בחו"ל, יניקה, ביכורים[

עיון הפרשה, תשפ"ב  ]הרב יוסף י. אפרתי שליט"א[    הקצה הדרומי[]ים המלח זיהויו, גובהו ושטחו,  הגבול הדרומי של ארץ ישראל

 )עמ' מ(
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בשמיטה   הדרום  ישובי  הגבול]יבול  קו  של  המדויק  המיקום  מהו  הדעות  נחלקו  ופרח:  אורכו.    הדרומי  כפתור  שיטות לכל  שלוש 

ואוסרים את    30המחמירים עד קו  ב[    קו הגבול באיזור ים המלח ומתירים את 'הערבה הצפונית', וחולקים בנאות הככר.א[  מרכזיות:  

 ,יןלפי הנהרות, לכל אורך נחל צ  -איזור ים המלח: דרך אמונה  ת.  המחמירים עד אילת ואוסרים את 'הערבה הדרומיג[  'הערבה הצפונית'.  

עריש. תבואות הארץ   פיקרי  -עד אל  ואדי אל  חנזירי,  ברנע. אדמת קודש   ,ים המלח,  עד קדש  בין ההרים,  מי    -דרך  ים המלח, תמר, 

קו שלושים: לדעת ן.  ים המלח, עד פארן ללא פאר  -ים המלח, ירידה קטנה לדרום, אל עריש. ועדת השמיטה בני ברק    -מריבה. בד''ץ  

ים התיכון. ונחלקו מה הדין   ,ים המלח, עד קו שלושים, נחל מצרים  -ישראל כשרות למהדרין וק''ק קרית ספר  הגריש''א ומנהג שארית  

לנדא', ו'יורה דעה' לכתחילה מביאים רק מהערבה הדרומית, וכשאין ברירה מביאים   ב'צופר', 'יהל', 'צד המזרחי של נחל הערבה'. וב'הרב

צ'ינסקי הגבול הוא ים המלח, מעלה עקרבים הסמוך לאילת, נחל מצרים, ים התיכון.  וקיט  'מאילת: לשיטת הגרי'ת.  גם מ'הערבה הצפוני

 עומק הפשט, תשפ"ב [ ולהגרמ''מ קרפ יש לחוש לכיבוש שלמה שהגיע עד אילת

א.  או למחלוקת ראשונים: נחלקו הרשב''א והרא''ש בספק חסרון ידיעה לכל העולם, האם דינו כספק  ]' ספק דרבנן בגבולות הארץ'

דעת החזו''א: בדברי החזון איש לכאורה מצינו סברות סותרות, האם בשביעית בזמן הזה ספק דרבנן לקולא, או כיון שהספק הוא בדבר  

מה הדין בספק: נחלקו פוסקי זמננו האם אפשר  ר.  שעיקרו דאורייתא, לא אומרים ספק דרבנן לקולא. ולגבי ספק בגבולות כתב להחמי

כל של לראשונים שספק  [א: הסברות להחמיר .לנו ספק אם הם בגבול ארץ ישראל. הסברות להקל כדין ספק דרבנן להקל, במקומות שיש

אינו ספק  ד[  ספק בביאור הפסוקים אינו נדון כספק דרבנן.  ג[  ספק שעיקרו דאורייתא לא נדון כספק דרבנן.    [ב .העולם לא נחשב ספק

דעת    ו[כאשר יש בכל צד גם קולא וגם חומרא לא אומרים ספק דרבנן להקל.    ה[בולות.  בדין אלא ספק במציאות, שאין אנו בקיאין בג

לקו יכול בקל לתקן, לא אומרים ספק דרבנן  גבולות   . לאהפרי מגדים שאם  דעות הפוסקים: לדעת המחמירים אי אפשר להכריע את 

לדעת המקילים אפשר להכריע על פי הראיות שבידינו    הארץ על פי הוכחות כגון שמות מקומות וכדומה, להוציא מידי ספק ארץ ישראל.

ק. מפות את הגבולות של ארץ ישראל, ולהכריע לגבי מקומות מסוימים בערבה שהוא ודאי חו''ל כיון שהוא דבר הברור ואינו בכלל ספ

 ט, תשפ"ב עומק הפש[ מפורטות

 ירחון האוצר )נה(, תשפ"א )עמ' שסח( ]הרב יואל שילה שליט"א[  קו הגבול לעניין שמיטה   -קו רוחב שלשים 

]הערבה הדרומית, שביעית בזמן הזה, שביעית לנשים שאין בה לאו, שכנים העושים מלאכות אסורות  גבולה הדרומי של ארץ ישראל  

 מאיר דרך, תשפ"א בשמיטה ברכוש המשותף[ 

ערבה צפונית, היכן עבר הגבול באזור ים המלח, פארן, ספיחין[  ]ערבה הדרומית,  גבולות הדרומיים של ארץ ישראל לדיני שמיטה   

 לענין הלכה, תשפ"ב 

ישראל   ארץ  של  הדרומי  הגבול  בעניין  זצ"ל  אלישיב  לגרי"ש  זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח  במכתב  אליסףביאורים  פרלמן   ]הרב 

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' נח( -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מירשליט"א[ 

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' ל( ]קו שלושים מעלות[ האם יש ב'ערבה' חשש ארץ ישראל? 

]דרך אמונה, תבואות הארץ, העדה החרדית, הגרי"ש  ושטחי הערבה    –מפת תוואי גבול דרומי של ארץ ישראל לפי ה' שיטות  

 עומק הפשט, תשפ"ב אלישיב זצ"ל, הגרימ"ט זצ"ל[  

לשביעית   ארצות  בארץ ג'  שמקצתו  אילן  התחום,  בכל  זהה  דינם  וחרובים  זיתים  תושבות,  ישראל,  ארץ  גבולות  ארצות,  ט'  או  ]ג' 

ומקצתו בחו"ל לענין ביעור, זמן אחד בענבים, זמנים שונים לזנים שונים, זמן הכילוי כיום לפי גבולות הארץ, יין וצימוקים כיום, מדוע 

ר בשדה אחת, מקום שאין שם בהמות, המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא ביכורים רק עד חנוכה, כלה מן השדות ונשא

ממקום  להעבירם  איסור  לחו"ל,  שיצאו  פירות  ביעור  הראשון,  למקומם  להחזירם  יכול  אם  לשם,  שהלך  מקום  חומרי  להיפך,  או  כלו 

ל אך בגליל יש עוד פירות, פירות שיצאו ממקום שכלו למקום, פירות ארץ ישראל שגדלו ביהודה והגיע זמן הביעור ביהודה והפירות בחו" 

גיליונות עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת  יב[  -]רמב"ם פרק ז' הלכה טונמצאים במקום שלא צומח מין זה, הוצאת דמי שביעית לחו"ל[  

 ד( אליעזר[ תשפ"א )ל

האם ,  באיזה ישובים מקיימים מצות ישוב ארץ ישראל  ,]האם הערבה היא חלק מארץ ישראלמזרחי של ארץ ישראל  -גבולה הדרום

תוצרת  ,  תוצרת הערבה הדרומית,  תוצרת הערבה בשנת השמיטה הקרובה,  תוצרת הערבה בתרומות ומעשרות,  מותר לנסוע לטיול לערבה
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תיכונה ה,  הערבה  הערבה  של  השונות,  צפוניתתוצרת  כהגישות  הארץ,  גבולות  את  בימינו  לזהות  נוכל  מדעי  ,  יצד  הלכתי וזיהוי  ,  זיהוי 

יום טוב שני  ,  והיא חלק מארץ ישראל  האם ארץ אדום התקדשה בימי שלמה המלך או החשמונאים,  של ארץ ישראל המקראית  הודלג

 תורה והוראה, תשפ"א  [באילת

שמיטה   דיני  לעניין  הרחבת גבולות הארץ  שאחריו  והמלכים  שלמה  כיבושי  גבולות  כוודאי,  או  כספק  זיהויים  מסעי,  פרשת  ]גבולות 

 אספקלריה )כה(, תשפ"אאורייתא ובדיני דרבנן[ גבולות עולי מצרים וקידוש כל הנגב והערבה, בדיני ד

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ שביעית בעבר הירדן המזרחי 

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ שביעית בעבר הירדן המזרחית 

 באר התורה )קיא(, תשפ"א )עמ' לג(  ]יציאה לחו"ל, יום טוב שני, ומצוות שמיטה[ר 'נתיבות' נחשבת ארץ ישראל? האם העי

]נקודת הגבול הדרומית מזרחית, קו הגבול הדרומי לכיון הים התיכון, מיפוי ים המלח, התייבשות ים הלכות שמיטה  –גבול ים המלח 

 ב עומק הפשט, תשפ"  המלח, האם מודדים לפי קו הים בעבר או כיום, קו רוחב שלושים, הגדרת ה'ערבה'[

 ירחון האוצר )נה(, תשפ"א )עמ' שסח( ]הרב יואל שילה שליט"א[ קו הגבול לעניין שמיטה  -קו רוחב שלשים 

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' כז( ]הרב יצחק דרזי שליט"א[ גבולות הארץ לעניין ספיחין  

שמיטה   לענין  ישראל  ארץ  ועוג[  גבולות  סיחון  ארץ  הירדן,  בעבר  שביעית  קדושת  להפקיע  עכו"ם  קנין  המזרחי,  הדרומי,  ]הגבול 

 נערך ע"י הרב שמואל ולדשין שליט"א, יו"ר חבורת הוד והדר )א(, תשפ"ב  -דרכי הלכה]הגרמ"מ לובין שליט"א[ 

לשמיטה    הארץ  אינם  ]גבולות  המקודשת  הארץ  גבולות  המקודשת.  ישראל  ארץ  בגבולות  רק  נוהגת  שמיטה  מצות  הארץ:  גבולות 

חופפים לגבולות הארץ כפי שהיא מוכרת לנו כיום. בתנ''ך מופיע גבולות הארץ בהגדרות שונות, ההבטחה על כיבוש כל הארץ, כיבוש עולי  

שתי קדושות: קדושה ראשונה הייתה בכיבוש עולי מצרים  . ש יחיד, כיבוש עולי בבל, וכיבוש המלכיםמצרים, כיבוש יהושע בפועל, כיבו

זו. וקדושה שניה לא בטלה, ומכח   ולא קדשה לעתיד לבוא, וקדושה שניה היתה על ידי שהתיישבו עולי בבל על דעת שיתקדש בחזקה 

יושב 'שאין רוב  וכיון  גם בזמננו.  נוהגת השמיטה  עליהקדושה שניה  כיום רק מדרבנן 'יה  שלוש ארצות: שלוש דרגות  .  מצות השמיטה 

מקומות   נעבד.  ולא  נאכל  לא  בבל'  עולי  ב'כיבוש  וגם  מצרים'  עולי  ב'כיבוש  שהתקדשו  מקומות  שמיטה.  מצות  לגבי  ישראל  בארץ 

נעבד. מקומות שלא    ,[מקומות שלא נתיישבו שם עולי בבל]שהתקדשו רק ב'כיבוש עולי מצרים' ולא ב'כיבוש עולי בבל'   נאכל אבל לא 

הניחום ולא קדשום: יש מקומות שכבשום עולי בבל ובכל זאת הניחום ולא קידשום ונאכל ונעבד  בד.  החזיקו בו עולי מצרים נאכל ונע

 עומק הפשט, תשפ"ב ת[ בשביעית, כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעי

]הגבול סמוך לים המלח, התייחסות ל'כתובת רחוב', כיבוש הארץ, מה שנכבש בימי עזרא או מה שנכבש גם בימי     קו הגבול הדרומי

 עומק הפשט, תשפ"ב ינאי המלך, חקירת הגבול ממצאים פיזיים, גבולות פרשת מסעי, נאכל ולא נעבד[ 

 

 אוצר בית דין:

 

 נשיח בחוקיך, תש"פ  כרמל מזרחי   -הקמת אוצר בית דין ע"י הגר"נ קרליץ זצ"ל  ליינות אגודת הכורמים 

 אהלי שביעית )ו(, תשפ"ב ]הגר"ד לנדא שליט"א[  כונס פירות שביעית לאוצר 

]מקור התקנה, חובת ביעור, קצירת פירות אוצר בית דין, סחורה בפירות אוצר בית דין, הוצאות המותרות בגביה, מכירה אוצר בית דין  

 עולמות, תקנג  ללא תשלום, ממי הוא גוזל, נטילת פירות יותר מההקצאה של בית הדין[לפי משקל או לפי אריזה, נטילת פירות 
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 "ב חוקי חיים, תשפ אוצר בית דין בשמיטה 

]מקור הדין בתוספתא, בשישית או בשביעית, איסור בצירה כדרך הבוצרים דווקא בבעלים, דעת רמב"ן ודעת אוצר בית דין בשביעית  

רמב"ם, מדאורייתא או מדרבנן, גביית כסף עבור הפירות, מימון הפועלים וההוצאות מכסף ציבורי כשאר פעולות בית הדין, אין איסור  

תשלום  לגבות  הדין  בעל   לבית  יכול  האם  יותר,  יקרים  הפירות  מכך  כתוצאה  אם  גם  בשוק,  המקובל  שעתי  הגיוני  פועלים  שכר  עבור 

 ירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ' רנח(  איתן וקסלר שליט"א[הרב ]  הפרדס להיות שליח בית דין[

 

 :ת השמיטהמחשב

 

שבע  כל השביעין חביבין   העולם,  קיום  סוד  השבת  והשביעית,  השבת  ובשנים,  בחודשים,  בחומר   -]בימים  הפנימית  הרוחנית  הנקודה 

הגשמי, המשפיעה על כל השבוע, שנת השמיטה לעצור ולקדש את הרוחנית, זכות קיום עם ישראל על ארץ ישראל, מעלת לימוד התורה 

 עולמות )תקנ"ח(, תשפ"ב בשנת השמיטה[ 

 עשר עטרות, תש"פ   שמיטה והר סיני

]נשמה יתירה בשביעית, שבת לה' השמיטה כשבת, שנת השמיטה שנת הביטחון, מצוות השמיטה שורש האמונה, חומרת  עניני שביעית  

   עומקא דפרשה, תשפ"א אבק שביעית, ברכה למי שמלוה לפני שביעית[

]סמיכות הפרשיות המעידה על התדרדרות מוסרית המתחילה מסחר בפירות שביעית דרך זלזול באיסור ריבית עד עבודה  כבוד של יהודי  

 היא שיחתי, תשע"ט  בירידתו מן הארץ, איסור ריבית, כבוד האדם[אצל עובדי ע"ז, מניעת התדרדרותו של עבריין והסכנה 

 מתוקים מדבש, תשפ"א   ]תנאי השימוש לבני אדם בעולמו של הבורא[דברים לערב שבת )הארץ( 

סיני?   להר  ענין שמיטה  רש"י[מה  בדברי  לאמור(  ]דיון  סיני  בהר  משה  אל  ה'  א[  )וידבר  תשע"ו    ]כה,  שמשון,  אספקלריא,        נפלאות 

 ( פבאספקלריא, תשפ"א )עמ'    (לזתשע"ט )עמ'  

 יאיר נזרו, תשפ"א     תורת הביטחון, תשפ"א    מגיד דבריו ליעקב, תשפ"אמצוות השמיטה והביטחון  

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשפ"א -ברוך שאמר]מירון תשפ"א[ ביטחון בה' גם לאחר הניסיון 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כ(ההשוואה בין שביעית לעבודה זרה  

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א    פ )עמ' כג, כח(מגיד דבריו ליעקב, תש"]היתר מכירה[ חומר עוון אי שמירת מצוות שמיטה 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א תיקון אי שמירת שמיטה 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(-הארה מוסרית ]הגרא"מ ברוורמן שליט"א[ ]הקשר לששת ימי בראשית ולמנוחת השבת[טה סוד השמי

 היא שיחתי, תשע"ט  ]הביטחון בה' בעניני הפרנסה, ירידת המן, שמיטה[מה נאכל? 

 מעדני אשר, תשע"ח  ?ה[מראה כאילו אין לו אמונ]האם יש איסור לעשות ביטוח או תכנית חסכון 

 משנתה של תורה, תשע"ט   ?מה נאכל-האם האמירה: מה נאכל בשנה השביעית, או בשנה השביעית תאמרו

מה למדים ,  מדוע בשל אי שמירת שמיטה,  עבירות  ג'על  מדוע גולים מהארץ ,  תאריה של ארץ ישראל]  על השמיטה...  גלות באה לעולם

כיצד מצוות השמיטה , מה הפירוש ''רצה הקב"ה לזכות את ישראל'', בא"י דווקא מדוע הגיעו האבות למעלתם, מהפסוק ''והארץ אזכור''

מהי חשיבותה של מצוות קידוש החודש, ומדוע  ,  מדוע כשחטאו ישראל בעגל ניטל מהם ר"ח וניתן לנשים,  מלמדתנו שאנו קרויים בנים
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)ביאור בדברי רש"י( זו  ולא במצוות  ב''בראשית''  בין,  פתחה התורה  גוי''( לחסד   מהו ההבדל  )''תרומם  עושיה  ''צדקה'' שמרוממת את 

 עמל משה, תש"ס [ שנחשב כחטא )''חסד לאומים חטאת''(

     במשנת הפרשה, תשע"ד  כה, כא[] את ברכתי( )וכי תאמרו מה נאכל...וציויתימידת הביטחון בביאורו של הרבי ר' זושא 

 שבילי פנחס, תשע"ט  במעמקי האדמה ומאמין בחי העולמים אדם זורע: שדות וכרמים באמונה מעבודת הלקח הנשגב 

 פניני דעת, תשע"ה    כה, ו[] ()והיתה שבת הארץ לכם לאכלהסגולת שנת השמיטה  

שיעורי הרב רוזנבלום,      עומקא דפרשה, תשע"ב    שבילי פנחס, תשע"ד    מדי שבת, תשע"ו    כה, כא[]   )וציויתי את ברכתי(מידת הביטחון   

 תשע"א 

הפרשה      באר ההלכה, תשפ"א   כה, כא[]  )וציויתי את ברכתי(   ?" גם על שביעית בזמן הזה דרבנןהאם "וציותי לכם את ברכתי

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נא(   באר התורה )קיא(, תשפ"א )עמ' יז(    המחכימה, תשפ"א

 להתעדן באהבתך, תשע"ט מחבלים שהתגלו בזכות שמירת שמיטה כהלכתה במבצע צוק איתן  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטו( שנת האמונה והבטחון   -שנת השמיטה  

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,  להצטרפות 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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