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שביעית פ"י מ"ח מ"ט ובעניני ד' מינים

דבר שביעית

שי"ח שביעית

רשכבה"ג רבינו מרן שה"ת זצוק"ל

רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א

לאו דלא יגוש ומצות שמוט

בדעת מהריק"ו דכשהתנה שלא יתבענו בשביעית שביעית משמטתו
1

מכתב מהגאון הגדול רבי אלחנן ברלין שליט"א
אור לכ"ה אלול התשל"ט ירושלם עיה"ק
תובב"א
לכבוד גיסי הגאון המפורסם ר"ח שליט"א
אחדש"ת
בכ"מ פ"ט משמיטה ויובל ה"ט הביא תי'
הר"י קורקוס דבהתנה שלא יתבענו שביעית
משמטת ,כיון דהוא חייב לפרוע ותפיסה
מועלת 1,וצ"ע מדברי הרשב"א שבת קמ"ח
ב' דבהלואת יו"ט למ"ד אינה ניתנת ליתבע אין
שביעית משמטת עיי"ש 2,והא פשיטא דגם שם
3
יש עליו חיוב ותועיל תפיסה וכ"כ להדיא בר"ן,
וכן משמע ברש"י שם 4וצ"ע.
כוח"ט בסשצ"ג לו ולכל משפחתו יחיו
ימלא ד' כל משאלות לבכם לטובה ונזכה לשנת
גיסו מוקירו אלחנן
גאולה וישועה
ת .הרי ביו"ט עצמו אין ראוי לגבות ,וגם אסור
נערך עי' הגאון רבי יואל מקלב שליט"א

»»

א) לאו דלא יגוש בפשטא [וכן לשון הרמב"ם והחינוך ] רק בתביעה ,וכן הוא ברא"ש
לענין שנת השביעית עצמה ,3אמנם עי' לשון
רמב"ם פרק ט' משמטה ויובל הלכה כ"ח ,כל וכו'
שנאמר לא יגוש והרי לא נגש ,4והרי בלא"ה לא
מרן הגאון הגדול ר' יעקב אדלשטין זצוק"ל
גש .5ואולי אם הי' בא הדבר ע"י נגישה הי' אסור,6
וצ"ב.
ב) והנה סוגי' דגיטין ל"ז ב' ,7לכאורה אלמלא
בענין שמיטת כספים דשביעית ודיובל
ברייתא דאל יאמר וכו' ,מצות השימוט הוא שלא
עש"ק תבוא תשמ"ז
יגוש ,8ומדרשא דזה דבר שמעינן שגם צריך לומר
בת"כ בהר ,הובא במשנ"ל ריש פ"ט משמיטה ויובל ,יכול שתהא
לו משמט אני [ולא יקח] ,ואם בכל זאת אח"כ רצה
יובל משמט כספים מק"ו וכו' ת"ל וזה דבר השמיטה ,שמיטה מש־
ליתן לו ואף בחובו [היינו אף דפקע החוב מ"מ נותן
9
מטת כספים ואין יובל משמט כספים .ושמעתי מקשים ,היאך ס"ד
מחמת החוב] מותר ליקח ,וזה ענין "אעפ"כ" .
דיובל ישמט כספים ,ומאי נפ"מ בזה ,הרי יובל משמט בתחילתו,
ולכאורה אם בא ליתן תחילה במתנה שפיר דמי
10
וא"כ הא הרגע הראשון של יובל ,הוא ממש מיד אצל רגע האחרון
ואי"צ לומר כלום  .וברייתא קמ"ל דבחובו אסור
של שמיטה ,וכבר השמיטה השביעית את המלוות ,ומהיכן יהיו חו־
לעולם ליקח ,והוא ממצות שימוט ,ובמתנה שפיר
11
בות שישמטם היובל.
דמי ,וא"כ היכי משכחת לה דיאמר משמט אני ,
שלא
ע"מ
שהתנה
להיכא
דנפ"מ
שליט"א
הגרי"ג
ושמעתי מאחי
דמשמע דהוא ענין בפני עצמו [ולא דאומר לו הדין
ישמט.
והיובל
משמטתו,
אין
השביעית
דאז
בשביעית,
תשמיטני
דבחובו אסור] ,ואולי גם בנותן במתנה צריך לומר
ועבדים
שדות
חזרת
דהא
ליתא,
מעיקרא
קושיא
לכאורה
והנה
מלכתחילה משמט אני ,דמתנה זו מחמת המילוה
שבין
הלואה
לגבי
בפשיטות,
נפ"מ
וא"כ
הכיפורים,
ביום
הוא
ביובל
היא וגם אכה"ג נאמר דין שמיטה ,אלא דסגי בפעם
כסא לעשור.
אחת וכדדרשי' וזה דבר רק דיבור אחד (עי' ר"ש
12
משתעבדין
אין
עבדים
השנה
דמראש
ע"ב)
ח
(ר"ה
קיי"ל
אולם הא
ע"פ התוספתא ) .ועי'.
(ר"ה
אבן
טורי
וכ'
בשופר,
שתקעו
יה"כ
עד
בראשיהן
ועטרותיהן
והנה קושית אביי הייתה ,דבשלמא אי לא בעי
שם) והובא גם במנ"ח (מצוה מ"ב ושל"ב) ,שאף שדות מופקעות
למפרע ,מן ראש השנה ,בתנאי שקיימו תקיעת שופר דיובל וכו'
המשך בעמוד ג'
ביוה"כ ,וא"כ הא גם לענין חובות דשמיטה ,מאי נפ"מ בשמיטת
יובל ,והדרא קושיא לדוכתא.
 .1כתוב בהערה .יש כאן בדברים אלו דברים בלתי ברורים.
וצע"ת.
והגרב"ד פוברסקי שליט"א אמר דנפ"מ להיכא דקבע זמ"פ לאחר

 .1יעוי"ש וז"ל ירושלמי פ"י דשביעית ,וכתב הר"י
קורקוס ז"ל נ"ל טעם הדבר שאע"פ שאינו יכול לנגוש
אותו ,כיון שהחוב מוטל עליו והוא חייב לפרוע בכל עת
לצאת ידי שמים ,גם אם יתפוס המלוה משל הלוה יכול
ליקח אותו בחובו ,קרי ביה לא יגוש ,ולא דמי לקובע זמן
שאין עליו שום חיוב בתוך הזמן עכ"ל.
 .2יעוי"ש וז"ל הכי גריס רש"י ז"ל וכו' ואינו מחוור וכו',
אלא הכי גרסינן והיא גירסת הספרים אי אמרת בשלמא
ניתנה ליתבע משו"ה משמט דקרינא ביה לא יגוש ,אלא אי אמרת לא ניתנה ליתבע מאי משמט,
פי' תרתי קאמר ,כלומר אי ניתנה ליתבע היינו דקתני משמט שלא יתבענו ,ואפילו נתן לו מדעתו
צריך לומר לו משמט אני ,דקרינא ביה לא יגוש וכל דקרינא ביה לא יגוש צ"ל משמט אני ,אלא אי
אמרת לא ניתנה ליתבע מאי משמט אם שלא לתובעו בבי"ד שמוט ועומד הוא ,ואי למימר ליה
משמט אני לא צריך ,דלא קרינא ביה לא יגוש ,וכל דלא קרינא ביה לא יגוש לא צריך למימר ליה
משמט אני עכ"ל ,ולדעת מהריק"ו קשה מ"ט אינו משמט ,הא פשיטא דגם שם יש חיוב אף שאין
יכול לתובעו בבי"ד ,וכמו"כ פשוט שיועיל תפיסה.
 .3יעוי"ש וז"ל ומ"מ אפילו לדברי מי שפוסק דלא ניתנה ליתבע ,אי תפיס מלוה לא מפקינן מיניה,
כי הא דרבה בר עולא דמערים ושקיל מיניה ,ועוד דאנן לא ניתנה ליתבע קאמרינן ,כלומר בבי"ד,
אבל בין דידיה לדידיה תבע ואי תפיס תפיס עכ"ל[ ,וכ"ה להדיא גם ברשב"א שם].
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 .2רמב"ם פ"ט ה"א .והתובע חוב שעברה עליו שביעית עבר
המשך בעמוד ד'
וכו' .ובספר החינוך מצוה תע"ה .שלא לתבוע החוב בשנת
השמטה אבל יהא נשמט ולא נתבענו וכו' ועובר על זה ותבע
הלואתו אחר שנת השמטה בזמן הבית עבר על לאו זה .ולהלן
מצוה תע"ז כתב ,ועובר על זה ותבע את חברו על חוב שעברה עליו שנה שביעית בזמן הבית ביטל עשה זה
מלבד שהוא עובר על לאו וכו'.
 .3גטין פ"ד סימן כ' ,דאין שביעית משמטת אלא בסופה ,ומ"מ לאו דלא יגוש חל מתחילת השמיטה ואסור
למלוה לתובעו ללוה ,אבל אם יפרע הלוה מעצמו אין צריך לומר משמט אני.
 .4כתב הרמב"ם ,כל המחזיר חוב שעברה עליו שביעית רוח חכמים נוחה הימנו וצריך המלוה לומר למחזיר
משמיט אני וכבר נפטרת ממני אמר לו אעפ"כ רצוני שתקבל יקבל ממנו שנאמר לא יגוש והרי לא נגש.
 .5ומתו"ד הרמב"ם נראה דאם לא א"ל משמט אני ,אלא כשהחזיר לו הלווה המעות נטלן מידו ,עבר על לא
יגוש ,ולכאורה כיון דלא תבעו אלא מעצמו החזיר לו אי"ז בכלל לא יגוש.
 .6היינו שהחזיר לו מחמת נגישה ,אבל בהחזיר לו מעצמו ,אינו עובר על לא יגוש אם נוטלו ממנו ולא א"ל
משמט אני.

א

שי"ח שביעית

ומ"ט נשמט החוב.
לפרוע חוב ביו"ט ואין יכול לתפוס ,ורק
רשכבה"ג רבינו מרן שה"ת זצוק"ל
9
הירושלמי משני מכיון שראוי להאמינו
ת .יכול לתבוע ברמיזה.
כמי שראוי לתובעו ,וזה שייך רק היכא שיש
בהא דאמרינן דהמחזיר חוב בשביעית רוח
תביעות ,אבל הלואת יו"ט שאין לתבוע לא
חכמים נוחה הימנו אם שייך זה אצל ערב
שייך כמי שראוי לתובעו.5
ש .הנה איתא במשנה שביעית פ"י מ"ט
דהמחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו ,וכ"ה ברמב"ם פ"ט מהל' שמיטה
אם מהני קבלת תוספת יו"ט להקדים השמטת החוב
ויובל הל' כ"ח ,נסתפקתי היכא שאין הלוה משלם ,אם הך דינא שייך גבי ערב
כתב הרמב"ם פ"ט מהל' שמיטה ויובל הל' ד' דאין שביעית משמטת כספים אלא
שתהא רוח חכמים נוחה ממנו שיחזיר וישלם החוב.
בסופה וכו' ,וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית אבד החוב ע"כ,
10
ת .כן.
נסתפקתי כפי המנהג להקדים ולקבל תוספת יו"ט מבעוד יום ,אם החוב נשמט
מזמן תוספת יו"ט ,או דאין התוספת כי אם לענין מלאכה.
כשהמלוה או הלוה נמצאים בחו"ל אימתי נשמט החוב
6
כתב רבינו שליט"א בדרך אמונה פ"ט מהל' שמיטה ויובל ס"ק קכ"ז וז"ל אם המלוה
ת .ספק.
נמצא בערב ראש השנה בחו"ל במקום ששם מתאחרת כניסת החג ,והלוה נמצא
היאך נשמט החוב והלא לא קרינן ביה לא יגוש מחמת תוספת יו"ט
בארץ ישראל או להיפך ,ראוי להקדים כתיבת הפרוזבול לפני השקיעה של ב'
ש .ראש השנה שחל ביום א' ומשכחת לה כשהיו ,מקדשים עפ"י הראיה ,לכאו' לא
המקומות עכ"ל ,נתקשיתי דהא לעיל שם הל' ג' בביה"ל ד"ה ומדברי סופרים כתב
ינהג שמיטת כספים ,דכיון דערב ראש השנה הוא שבת ואסור לתבוע חובו ,א"כ לא
 7דמסתבר דאזלינן בתר המלוה.
קרינן ביה לא יגוש ,וכה"ג אין שביעית משמטת ,וכמבואר בר"ש שביעית פ"י מ"ב,
ת .מסתבר שהולכין אחר המלוה אבל לכתחילה ראוי לצאת מספיקות.11
וכזאת יש להעיר בכל ראש השנה דמאחר דאיכא תוספת יו"ט הרי אסור לתבוע
החוב מזמן התוספת ,וכשתשקע החמה בסוף שנת השביעית לא קרינן ביה לא יגוש ח
 .4יעוי"ש וז"ל לא ניתנה ליתבע בבי"ד ,שאין בי"ד נזקקין לה לעולם עכ"ל ,משמע דבי"ד הוא דאין
נזקקין ,אבל בין דידיה לדידיה מצי תבע ואי תפס תפיס.
 .5כפי הנראה כוונת רבינו זצ"ל דהנה איתא במתני' שביעית פ"י מ"ב השוחט את הפרה וחילקה
בראש השנה אם היה החדש מעובר משמט ,ואם לאו אינו משמט ע"כ ,ובר"ש שם מייתי מירושלמי
דפריך דמ"ט אם היה החודש מעובר משמט ,והא אין ראוי לתובעו בראש השנה[ ,וכיון דלא קרינא
ביה לא יגוש כי אם לאחר ר"ה ליהוי כמלוה את חבירו לעשר שנים שאין שביעית משמטת] ,ומשני
ר' בא בשם ר' זעירא מכיון שראוי להאמינו כמו שראוי לתובעו וליתן לו מעות והואיל ולא נתן
נעשית מלוה ומשמטת ,ושמא רוצה לומר דכיון דאיגלאי מילתא למפרע שהוא חול כמי שראוי
לתובעו דמי ,אלא שלשון הירושלמי דחוק עכ"ד ע"ש עוד בזה ,ובדרך אמונה פ"ט מהל' שמיטה
ויובל סק"ל כתב רבינו זצ"ל על הדין הנ"ל במי ששחט את הפרה וכו' ,דאם נתעבר אלול ונמצא אותו
היום סוף שביעית אבדו הדמים ,וז"ל ואע"ג שא"א לתובעו בסוף שביעית שהוא יו"ט ,מ"מ כיון
שראוי להאמינו כמי שראוי לתובעו ,וגם יכול ליתן לו משכון ,ובצהה"ל סק"ז ציין רבינו להירושלמי,
וכ' וז"ל ור"ל שראוי לתובעו שיבטיח לו לשלם ואז מאמינו עכ"ד ,ועפי"ז כ' רבינו בתשובתו כאן
דזה שייך רק היכא שיכול לתובעו ,אבל הלואת יו"ט למ"ד דלא ניתנה ליתבע ,מחשש דשמא יבא
לכתוב ,לא שייך לדידיה שינוייא דהירושלמי ,דנימא דמכיון שראוי להאמינו כמי שראוי לתובעו,
ושפיר כתב הרשב"א דלהאי מ"ד אין שביעית משמטתו כיון דלא קרינא ביה לא יגוש ודו"ק.
 .6לשואל אחר ששאל כנ"ל אם החוב נשמט בזמן התוספת ,השיב רבינו זצ"ל בזה"ל לא ע"כ וצ"ע,
ויש לדון דכיון דהוי אפקעתא דמלכא לא מהני לזה תוספת[ ,ועי' דרך אמונה פ"ט סק"כ דמשמטת
ברגע האחרון של ערב ראש השנה של שמינית ,וזה דלא כפאת השלחן סי' כ"ט בית ישראל ס"ק
צ"ו שכ' בדעת הרמב"ן שמשמטת ברגע הראשון של השנה השמינית ,ועי' מש"כ רבינו זצ"ל
בצהה"ל שם סקל"ו ,ולכאו' כשמוסיף ומקבל תוספת קודם הקבלה אינו רגע האחרון ומשקיבל
תיכף הוי רגע הראשון ועיין] ,ועי' בחי' האדר"ת זצ"ל [עמ' קצ"ב] שכ' וז"ל ודע דהריטב"א תי' שם
דביוה"כ הואיל ואסור משום תוספת ע"כ קניית העירוב הוא קודם בין השמשות ע"ש ,ובזה ישבתי
מה דקשה לי מכמה שנים איך משכח"ל איסור שמיטת כספים שבסופה ,והלא אז קרינן בה לא יגוש
משום איסור יו"ט שחל בתוספת ראש השנה ,והארכתי בזה בס"ד בחידושי ,והוגד לי אח"כ שבס'
התבונה להג' ריש"ס זצללה"ה העירו בזה ,ואינו תחת ידי לעיין בו ,אבל לדעת הריטב"א אתי שפיר
די"ל ה"נ ג"כ משמטת כספים קודם שיעור התוספת ,ובתשו' שאלה בענין שמיטת כספים ,בארתי
בס"ד בחבורי מטע אדר דתליא בפלוגתא דתנאי ואמוראי ואכמ"ל עכ"ל ,וע"ע בזה להלן הערה .8
 .7הו"ד לעיל הערה .5
כזאת הק' בס' אהל משה להגרא"מ הורוויץ זצ"ל ח"ב סי' ל"א וז"ל הנה רוב הפוסקים ככולם פסקו
כלישנא בתרא דריא"ש בפ"ק דמכות [ג' ב'] שהמלוה לעשר שנים אין שביעית משמטתו ,וטעמיה
שם משום דהשתא לא קרינן ביה לא יגוש ,ופשוט לפי"ז דאם אחר שהגיע זמן הפרעון הרויח לו עד
אחר שביעית ג"כ אין שמיטה משמטתו ,ולכאו' תקשה לפי"ז השמטת כספים לדידן היכי משכח"ל,
לפי דעת רוב הפוסקים שכל ימי קודש טעונים תוספות ,ועת ההשמטה הלא היא ברגע צאת השנה,
ואז כבר חלה קדושת תוספות יו"ט של ראש השנה ,ונפקע השעבוד לשעתו משום גזירת חז"ל דאין
לווין ופורעין ביו"ט [שבת קמ"ט א'] עכ"ל ,ונראה מדבריו דנקט דאף כשקבלו תוספת יו"ט אינו
נשמט אז כי אם ברגע צאת השנה ,וע"ש מש"כ בזה באורך ,וע"ע בקובץ בעניני השמיטה [עמ' תק"י]
מה שדן בדבריו הגרא"י זלזניק זצ"ל.
 .8עי' לעיל הערה  ,5והיכא דשייך תביעה ולו ברמיזה שייך תי' הירושלמי ושביעית משמטת ,ולפי"ז
צ"ל דהלואת יו"ט למ"ד דלא ניתנה ליתבע מחשש דשמא יבא לכתוב ,אסור לתבוע אפי' ברמיזה,
ועי' באהל משה שם שעמד בקו' הנ"ל מדברי הירושלמי ע"ש מש"כ בזה ואכמ"ל.

ב
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 .9עי' דרך אמונה ס"ק קנ"ח שכ' תרי טעמי בהא דאמרינן דרוח חכמים נוחה הימנו ,הא' דרוח
חכמה וחסידות בקרבו שאין רוצה ליהנות מממון אחרים ,ומקורו עי' בצהה"ל ס"ק שס"ה ממלאכת
שלמה וכ"כ בעיטור [ערך פרוזבול] ,והב' שלא ימנעו מלהלוות ,ועי' בצהה"ל ס"ק שס"ו דמקורו
ממשנה ראשונה ,ולכאו' להטעם הראשון לא שייך זה בערב שאין נהנה מממון אחרים [והעירני לזה
חתני הרה"ג ר' רפאל כהן שליט"א] ,אך לטעם הב' שהוא כדי שלא ימנעו מלהלוות י"ל דרוח חכמים
נוחה דעל אף שנשמט ישאר החוב כדינו ,וממילא אם אין הלוה משלם על הערב לשלם ,ולשואל
אחר השיב רבינו זצ"ל בזה"ל לכאו' כמו החוב ע"כ ,וכמדומה הכוונה כנ"ל דרוח חכמים נוחה שיהא
דינו כמו שנשאר החוב וכדין החוב ,וע"ע להלן מש"כ לבאר באופן אחר ,ובעיקר הדין אם חוב הערב
נשמט יעויין בתשו' הרמ"א סי' פ"ט שהחוב נשמט ,וכ' שם בתו"ד וז"ל ומהאי ענין דשביעית נמי יש
להוכיח דאין חילוק בין ערב לאב עצמו ,דהא בשביעית דטעמא הוא משום לא יגוש ללוה ,דעיקר
שמיטה בלוה הוא דכתיב ,ואפ"ה ערב פטור ,וה"ה בנידון זה ,ובשביעית פשיטא דערב משמט ,דלא
מצינו בשום מקום דאינו משמט ,ועוד מדאיתא פ' השולח המלוה על המשכון אינו משמט ,ולא
קתני רבותא טפי המלוה בערב אינו משמט ,מכלל דבערב משמט ,ע"ש עוד בזה ומשמעות דבריו
דהשמיטה משמטת חוב הערב ,ברם יעויין בישועות ישראל חו"מ סי' ס"ז סק"א שחילק בין ערב
קבלן דמשמט לערב סתם דאינו משמט ,אך כ' דאם נתערב עבור ישראל י"ל דאף בערב סתם כיון
דמושמט אצל הלוה מושמט גם לערב דנפקע שעבור הגוף ,אבל כשנתערב עבור עכו"ם [הכוונה
שנתערב למלוה ישראל עבור לוה עכו"ם] דאינו משמט ללוה ,גם להערב אינו משמט ע"ש ,וע"ע
תפארת יעקב גיטין ל"ז א' [ד"ה אך באמת] דערב גופא אינו בכלל שמיטה כלל רק בתר לוה גריר,
שכל שנשמט אצל הלוה נשמט הערבות ,וכל שהלוה חייב הערב ג"כ חייב ע"ש ,וע"ע באבן ישראל
[ח"ד] פי"ד מהל' מלוה ולוה הל' ז' וז"ל דהנה בעיקר דין ערבות י"ל בתרי גווני א) דערב מתחייב
ממש באותו החוב שהלוה מתחייב ,ואם הוא ערב על הלואה ,הרי הוא מתחייב בחיוב דהלואה ,והוא
דכיון דעל פיו הוציא המלוה את הממון הוה כהלוה את הערב ,ומ"מ שפיר איכא דינא דהמלוה את
חבירו לא יפרע מן הערב תחילה ,משום דזהו יסוד הלכתא דערב דהוה כהתנה שלא ישלם אא"כ
לא יוכל לגבות מן הלוה ,ב) י"ל דכל יסוד חיובא דערב הוא רק חיוב אחריות על ההפסד שיהיה
לו מהלואה זו ,ונפק"מ לענין שמיטת כספים בשביעית ,לשיטת התוס' בכתובות דף נ"ה א' ד"ה
ולשביעית ,דכל חובות שאינן מצד הלואה אין שביעית משמטת[ ,ודלא כשיטת הר"י מיגש שם
בשטמ"ק] ,ולפי"ז נפק"מ בגוונא שכבר תבע את הלוה לפני שמיטה ואין לו לשלם ,דכל חובות
שאינן מצד הלואה אין שביעית משמטת[ ,ודלא כשיטת הר"י מיגש שם בשטמ"ק] ,ולפי"ז נפק"מ
בגוונא שכבר תבע את הלוה לפני שמיטה ואין לו לשלם ,אי שביעית משמטת חיוב זה דערב ,דאי
נימא דהוא רק חיוב אחריות דהפסד ,אין שביעית משמטת חיוב זה כיון דאינו חוב דהלואה ,משא"כ
אי נימא דחיוב דערב הוא חיוב הלואה ממש בודאי שביעית משמטת חיוב זה עכ"ד ע"ש ,ולזה יש
לפרש כוונת רבינו במה שהשיב לכאו' כמו החוב ,דר"ל דחובו של הערב למלוה הוא כמו עיקר
החוב ,דכיון שהמלוה הוציא ממון על פיו חשיב כמי שהלוהו ,וכיון דרוח חכמים נוחה להחזיר החוב
שייך זה גם אצל הערב ועיין.
 .10עי' שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' מ"ז אות ב' שנסתפק בזה אי אזלינן בתר מלוה או בתר לוה ,וכ'
דכמו"כ יש להסתפק להסוברים שאין שמיטת כספים נוהגת בחו"ל איך הדין אם המלוה בחו"ל
והלוה בארץ ישראל ע"ש ,ועי' בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' רצ"א אות ב' שדן דמאחר שעיקר קדושת
השמיטה בארץ ישראל י"ל דאזלינן בתר ארץ ישראל ,וכשתשקע החמה בארץ ישראל נשמטים
החובות אף לנמצאים בחו"ל ,ועי' שבות יצחק בדיני פרוזבול [עמ' ס"ו] שכ' בשם הגרי"ש אלישיב
זצ"ל דשורת הדין דאזלינן לפי המלוה ולפי המקום שבו הוא נמצא ע"ש.

המשך מעמ' א'

דבר שביעית
רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א

למימר במתנה וכו' שפיר
דמי לתלות לו ,דנתקיימה
ההשמטה בזה שאמר
משמט אני ,אבל השתא
למאי דתני בברייתא דבעי למימר במתנה ,והיינו דההשמטה
היא שלא יקח מחמת החוב [וזה דבר מוסיף דגם בנותן במתנה
הנגרמת מחמת החוב אעפ"כ בעי למימר שאינו רוצה ,ומוריד בזה
ערך הסיבה שבגללה נותן החוב] אינו ראוי שיתלה לו דבזה אין
ההשמטה גמורה[ ,ועיין רמב"ן] ,ותריץ לי' רבה דמ"מ כיון דנותן
במתנה לא איכפת לן בזה דרק חפץ במעות הזולת יש כאן ותו לא.
ועי'.
והנה לשון המשנה קצת צ"ע דעל אופן דמחזיר בתורת חוב לא
שייך אעפ"כ ,דבעי דיאמר עוד במתנה אני נותן ,וצריך לומר דמתני'
קיצרה וברייתא פירשה .ועי'.
להלן כתב רבינו .במשכ"ל בביאור מתני' שוב מצאתי בס' המיוחס
לחי' ריטב"א [והלשון שם בארמית נראה דהוא מהרמ"ה ,ורבים
שם כמותו ,וכבר העירו בזה] שכתב ולא תקשה מתני' דסגי באעפ"כ
וברייתא דקאמר במתנה ,וע"ש מש"כ בזה ,ומבואר מדבריו דשפיר
דמי למימר מעיקרא במתנה ,ו"אעפ"כ" היינו במתנה ,ולדבריו גדר
הדין דזה דבר השמיטה הוא דלולא קרא מצי למישקל בחובי' אי
לא נגיש ,וקרא קמ"ל דאסור ליקח רק בתורת מתנה וסוגית הגמ'
יש לבאר שפיר .ועי'.
ג) ובתוס' הרא"ש הקשה דגם בלא וזה דבר וכו' אסור ליקח מקרא
דשמוט וכו' ,ולרש"י יש לומר דלחידושא דמחזיר לו מלכתחילה
במתנה קאי .וכנ"ל .13אך צ"ב .וי"ל לרש"י דדרשא דזה דבר בא
לומר ענין זה שלא יקח בחובו ,והיינו כל זמן שאומר לו בחובי אני
נותן לא מהני ,וענין "זה דבר" קמ"ל דמצות שימוט היא שלא יקח
בחובו כלל ,והדיבור הוא האופן על ידו הענין נעשה [עי' במשתמט
מלקבלו ודו"ק] .ודו"ק בביאור הסוגי' לפ"ז – .ועי' בתוס' הרא"ש
שפירש דקאי אסיפא דסגי בפעם אחת .וצ"ב .ועדיין צל"ע בכל
הענין .ול"ע.

 .7תנן התם המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר לו משמט אני ,ואם אמר
לו אע"פ כן יקבל הימנו שנאמר וזה דבר השמטה .אמר רבה ותלי לי' עד דאמר הכי.
איתיביה אביי כשהוא נותן לו אל יאמר לו בחובי אני נותן לך אלא יאמר לו שלי הן
ובמתנה אני נותן לך ,אמר ליה תלי ליה נמי עד דאמר הכי.
 .8ולאו דלא יגוש היינו דוקא בתביעה ,וכנ"ל.
 .9ובברייתא אשמועינן ,דג"ז אסור ,אלא דוקא אם נותן לו בתורת מתנה בעלמא
רשאי ליקח.
 .10אלא נוטלן לאלתר ,ואי"צ לומר משמט אני.
 .11הא בתורת מתנה (דרק בכה"ג שרי ליה ליקח ,וכנ"ל מהברייתא) שרי ליה ליקח
אפילו בלא א"ל משמט אני.
 .12וזה דבר .דבור בעלמא מדכתיב וזה דריש דאין צריך אלא דבור אחד כדמוכח
בתוספתא דמכות (פ"ב) גבי רוצח דתניא לא יאמר את הדבר וישנה שנא' וזה דבר
הרוצח אין לך אלא דבור ראשון.
 .13דבכה"ג נמי בעי למימר ליה אעפ"כ.
 .14בדברי הר"ן שבועות מ"ה א' ,דשבועת מודה במקצת שביעית משמטתה
כיון דנשמט החוב שהודה בו ,הו"ל כופר הכל ,ופטור מן השבועה .והק' במנ"ח
(תע"ז) הא בשעת התביעה היה מודה במקצת ,ומ"ל שנעשה אח"כ כופר הכל.
ופי' הגר"ח דכוונת הר"ן דוודאי השביעית משמטת את חוב השבועה אף אם לא
היתה משמטת את החוב שהודה בו ,וזהו דילפינן מקרא דשביעית משמטת חיוב
שבועה ,אלא דקשיא לר"ן נהי דהשביעית שימטה את השבועה ,מ"מ יחזור ויתבענו
אחר שביעית ,ויתחייב לו שבועה בשנית ,ובזה כ' הר"ן דהשתא הוי כופר הכל ,דמה
שהודה בו כבר נשמט בשביעית.
 .15דיכול למחול על חיוב השבועה .ויל"ע דמ"מ יחזור ויתבענו ויתחייב שבועה
בשנית.
 .16דלד' הגר"ח שביעית משמטת את השבועה ,היינו דמשמטת חיוב השבועה,
ול"ד שבועת מודה במקצת ,אלא אף שבועת ע"א .ובזה יש לדון נהי דשביעית
משמטת חוב השבועה שכבר חל עליו ,מ"מ יחזור ויתבענו אחר השביעית ,דעדיין
קיימת לפנינו עדות העד לחיוב .ול"ד למודה במקצת דפי' הר"ן דלא יהני מה
שיחזור ויתבענו משום דהשתא הוי כופר בכל.
 .17בתוה"ד שם .ונמצא דהתביעה קיימת ועומדת וכשהודה אחר שביעית הוי
הודאה על תביעתו שלפני שביעית.
 .18וא"כ מטעם זה לא תהוי הודאתו שהודה אחר שביעית (וכנ"ל דבעי הודאה

משיב דבר
שביעית משמטת את
השבועה
גליונות הגר"ח הל' שמיטה
פ"ט ה"ו (ד"ה וכבר

הקשה) .14עי' מדין מחילת שבועה[ 15ויש לדון בזה לדעת
הט"ז חו"מ סי' ס"ט ס"ג ,דלהמבואר כאן יחזור ויתבענו,
ומחילה על חיוב דאח"כ לא מהני דהוה דבר שלא בא
לעולם [ועי' מדין בידו].
– דו"ק משבועת עד אחד נימא דהשתא נמי איכא עדות המחייבת
ומה איכפת לן שהגיד פעם .16וי"ל – לשון הגר"ח משמע דבעי
הודאה ממש אח"כ( .17דו"ק ממון שא"א לכפור – .)18נפ"מ תבעו
פקדון והלואה ,והודה בפקדון וכפר במילוה 19אי בעי הודאה אח"כ.

ד' מינים בשביעית
זכיית אתרוג מהפקר דשביעית מדרבנן אי מהני לדאו'
אתרוג שביעית מן ההפקר ,אי שביעית בזמן הזה מדרבנן ,נמצא
דגם ההפקר דרבנן .ויש לעיין אי קנין דרבנן לא מהני לדאורייתא,20
א"כ אין הזוכה זוכה בזה מן התורה ולא הוי 'לכם' ,21ובעי בעל
השדה להקנות לו מן התורה .ואם נאמר דחייבים להפקיר יש לעיין
אי שייך להפקיר רק מדרבנן ,22אך אי אפקעתא דמלכא ואין צריך
להפקיר לא הוי אלא מדרבנן וכנ"ל[ .ומתני' דסוכה ל"ט א' 23י"ל
בלוקט מאילנו דממה נפשך דידיה הוא].
אך יש לדון דאחרי דשרי ליקח יש כאן יאוש מן התורה [וכעין ההיא
דראש השנה ט"ו א' יד הכל ממשמשת בהם] ,ולומר דבאיסורא
אתא לידי' לא שייך ,אך בלא יאוש לכאו' לא מהני ,ואם כן יש
לומר דשרי לבקש דמים בשביל זה ,24ולא הוי סחורה דאין זה
דרך סחורה ,25ועוד דלגבי דאורייתא הו"ל חולין ויש לדון אי חשיב
כסחורה בקדושת שביעית דלא תהוי הקנאת הדאורייתא כסחורה
בקדושת שביעית דרבנן ,וזה צ״ת .ולפי"ז גם לא מתיאש - .26אך
כל זה אין נראה .ח
ממש אח"כ) הודאה לחייבו שבועה ,דכיון שכבר הודה בממון זה קודם שביעית,
תו הוי ממון שא"י לכפור בו.
 .19דחיוב השבועה שחל עליו קודם שביעית ,שביעית משמטתו ,אולם יכול לחזור
ולתובעו אחר שביעית (דחיוב הפיקדון אין שביעית משמטתו) וכמש"כ הגר"ח,
ובכה"ג נ"מ האם צריך הנתבע להודות על חיוב הפיקדון ובלא"ה אינו מתחייב
שבועה.
 .20והפוסקים הזהירו שיקנה הד' מינין בקנין דאו' ,עי' מ"ב תרנ"ח י'.
 .21במקו"א כתב רבינו .לכאו' אי לא מהני קנין דרבנן לדאורייתא ,לא יהני לפי"ז
זכי' מהפקר דרבנן נמי .מיהו זה רק אי נימא דקנין דרבנן אית בי' הפקר ב"ד הפקר,
אך אי נימא דמהני בלא דין הפקר ב"ד הפקר [והיתר דלא תגזול בלבד יש כאן לגבי
דאורייתא] ,א"כ הפקר דרבנן שאני דהתם קבעו הפקר ב"ד הפקר .אמנם בהא נמי
איכא למידק דנימא שם ג"כ דרק ענין דרבנן כמו בקנינים דרבנן .ודו"ק - .ענין קנין
דרבנן מבחינת הפקר ב"ד הפקר ,העירוני לעיין בס' אמרי משה סי' ל"ז בהגהה
ודו"ק להנ"ל .ע"כ.
(לפי"מ דכתב רע"א (קמא רכ"א) לפרש דהנידון אי קנין דרבנן מהני לדאו' או לאו,
הוא נידון בהך דינא דהפקר בי"ד אם אית ביה כח להקנות לאחר ,או רק להפקיר
בלחוד ,הנה לפי"ז אם זוכה מהפקר דרבנן ע"י מעשה זכייה דאו' ,וודאי מהני
לדאורייתא .מיהו רבינו אזיל בזה בדרך אחרת ,דהנידון הוא בהך דינא דהפקר בי"ד
הפקר דהוי דרבנן ,אי מהני לדאורייתא או לאו ,ועי' ריטב"א ע"ז ס"ג ד"ה ופרכינן,
מחנ"א הל' משיכה ס"ב).
 .22כוונת רבינו בזה לפי"מ דדן במקו"א ,בביאור השי' דבעי שהבעלים יפקירו
הפירות ,די"ל דלא בעינן לזה אמירת הפקר ,אלא סגי בגילוי דעת הבעלים גרידא
לנהוג דין שביעית בפירות שדהו ,דלפי"ז אפ' דאין חל בזה אלא הפקר דרבנן ,אבל
המפקיר בפיו הפקר גמור ,הוי הפקר דאו' ול"ש למעבד הפקר דרבנן( ,ביאור הד'
נמסר בע"פ).
 .23הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה לפי שאין רשאי ללוקחו
בשביעית.
 .24בעבור שיקנה לו האתרוג מדאו' ,דיצא בו יד"ח ביו"ט ראשון של חג.
 .25דכבר זכה בגוף האתרוג לכל תשמישיו.
 .26דלעולם תולה שיתנו לו שכר בעבור שיקנה האתרוג מדאו' .וזכייתו בו ל"ה
אלא מדרבנן וכנ"ל ,ואי קנין דרבנן לא מהני לדאו' אין יוצאים בו יד"ח ביו"ט רא'.

גליונות רבינו מרן הגר"ד
לנדו שליט"א
על מאסף אהלי שביעית

הרב נפתלי צבי מוטצען
בענין הנידון במי שנוהג
כב"י שקיבל צ'ק מהנוהג
כרמ"א שאסור לו לגבות
הצ'ק מהבנק מאחר
ולשיטתו נשמט החוב,
לפו"ר היה נראה דמכיון
שנתן לו הצ'ק בפשטות
להרבה שיטות נתחייב
לו ממון ע"י נתינת שט"ח
וא"כ שוב נתחייב לו הבנק
מכח שיעבודא דר"נ וכו'.
יעוין במש"כ בספר על
בבא מציעא (עמ' שכ"ז
ולהלן) בענין גדר המחאה
באריכות.
הבה"ח דוד אדלר
במש"כ הגרד"ל שליט"א
גר בזמן הבית לא הוכשר
לבוא בקהל כ"ז שלא הביא
קינו ולאחר החורבן אינו
מעכב ,ולכ' פשוט דה"ה
בגר שנתגייר בזמן הבית
וחרב ,דדינו הוה כנתגייר
בזמה"ז .ע"כ .ויש לדון
בחידוש זה ,דהא בעיקרו
לאו בבית המקדש תליא
הלכתא ,אלא עיכובים
אחרים הם המונעים
מלהקריב את קרבן הגרות
וכו'.
הכל תלי' במזבח אי בנוי או
לא ,עי' תוס' מכות י"ט א'
וזבחים ס' ב' ס"א א' ובעוד
דוכתי ועי' תוס' סוכה מ"א
א' ד"ה דאשתקד.
במש"כ ונראה לומר
בזה סיבה אחרת משום
טומאה ,דהאידנא כולנו
טמאים.
עי' ר"ש סוף חלה דהי'
מי חטאת טהורים והיו
מזין בימי חכמים שבא"י,
יעו"ש .ח

ג

משנת שביעית

והעמידה שם שלא ברשות
משנה ז'
הגאון הגדול ר' איתמר גרבוז שליט"א
[ועיין בהגהות בית שאול
כוורת דבורים ,רא"א הרי היא
שם בשביעית שתמה ע"ד
כקרקע וכו' וחכ"א אינה כקרקע.
הגרעק"א והשנות אליהו
משנה זו שנויה גם בעוקצין פ"ג
דהא ע"כ לפ"ד הירושלמי
מ"י ,והר"ש כתב משנה זו בסוף עוקצין ושם פירשנוה ,והכא אגב צ"ל דמשכח"ל באופן דל"ה מושאל לו מקום הכוורת].
שביעית תני כולהו ,והתם אגב טומאה תני כולהו[ ,והיינו דהר"ש ובעיקר תירוץ החזו"א דבמחובר רבנן גם מודו לדרשת ר"א ,הראה
פירש עוקצין לפני שביעית] ,אמנם הרמב"ם בפיהמ"ש במתני' ביאר הגר"מ שיין שליט"א דכ"ה להדיא בפי' ר"י בן מלכי צדק שם בשביעית,
המשנה ,ובסוף עוקצין כתב זאת ההלכה כבר קדמה היא ופירושה דלאחר שהביא הדרשא דיערת הדבש ,כתב ,ורבנן שפיר קאמר ר"א,
בסוף שביעית[ ,והיינו דהרמב"ם פירש שביעית לפני עוקצין] ,ונעתיק ואמרינן דכו"ע כשמחוברת לקרקע כקרקע וכו' ,וכוונתו דבכה"ג מודו
כאן מש"נ בס"ד במס' עוקצין בהאי מתני'.
רבנן לדרשא דר"א ,ויעוי' עוד ברשב"ם (ב"ב ס"ו ע"א ד"ה התם) שכ'
והנה בב"ב (דף ס"ה ע"ב ס"ו ע"א) דנו בגמ' במה נחלקו ר"א ורבנן .דטעמיה דר"א דדריש מיער ואפי' אין הכוורת מחוברת ממש בקרקע,
וקס"ד שם דבתלוש ולבסוף חיברו פליגי ,דלר"א הוי מחובר ולרבנן משמע דבמחוברת כו"ע מודו (כן הוכיח התפא"י בבועז שם) ,ומשמע
הוי כתלוש ,אבל במסקנא מבואר דלכו"ע תלוש ולבסוף חיברו דינו נמי דר"א איירי באין מחוברת ממש ,אבל בתלושה מודה ר"א וכש"כ
כתלוש ,וטעמיה דר"א הוא מקרא דויטבול אותה ביערת הדבש ,מה הרע"ב.
יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת אף דבש התולש ממנו חייב ובעיקר הא דמבואר בדברי הגמ' דר"א ס"ל דדבש הוי כיער ולכן
חטאת[ ,ובתוס' שם (ס"ה ע"ב ד"ה הרי) הקשו למאי דס"ד מעיקרא מתחייב הרודה אותו בשבת[ ,ולהמבואר בדברי הרע"ב הרי רבנן נמי
דטעמיה דר"א הוא משום דהוי כמחובר ,הא הרודה בשבת פת מן מודו דמחוברת בטיט הוי כיער וחייב חטאת] ,ולחכמים אינו חייב
התנור פטור ,אע"ג דהתנור מחובר ,ומה"ט גם יקבל הדבש טומאה אפי' בשבת ,וכ' הרמב"ם בפיהמ"ש בשביעית דאע"ג דלחכמים פטור
במקומה כיון דלא בעי מחשבה ,וכן לענין פרוזבול אי מיירי במחובר ממיתה (היינו במזיד ובהתראה) אבל עכ"פ חייב מלקות ,וביאר התיו"ט
לקרקע א"כ למאי איצטריך לומר דהכוורת כקרקע תיפו"ל משום שם דהיינו מכת מרדות ומשום דאסור מדרבנן ,וכ"ה בשבת (צ"ה ע"א)
המקום שהיא מונחת עליו ,אע"כ דמנחא אסיכי ,וכ' התוס' דאיה"נ דלרבנן אסור משום שבות ,ונפסק כן ברמב"ם (פכ"א משבת ה"ג)
והו"מ לומר וליטעמיך דע"כ אין טעמו של ר"א משום שמחובר בטיט .ובשו"ע (סי' שכ"א סעיף י"ג).
ולמסקנא ניחא דאיירי באינה מחוברת ומנחא אסיכי].
והנה מהא דמבואר דאיכא חיובא דקוצר בדבש אע"ג דאין הדבש יונק
והנה בפירוש הרע"ב (הכא וכן בשביעית) כתב דאם היא מחוברת מן הכוורת ,מוכח דמלאכת קוצר אינה הפסקת היניקה אלא עקירת
בטיט הכל מודים שהיא כקרקע ,ואם היתה מונחת על גבי יתידות דבר מחובר ממקומו ,וכן מבואר בירושלמי (שבת פ"ז ע"ב) דחולב נמי
הכל מודים שהיא ככלים ,לא נחלקו אלא במונחת על גבי קרקע ואינה חייב משום קוצר ,אע"ג דהחלב ל"ל שום יניקה .ויעוי' חי' הגר"ח על
מחוברת בטיט .ובתוס' הגרעק"א בשביעית שם כתב :תמוה לי דזה הש"ס (בענין עציץ נקוב המונח ע"ג יתידות) שביאר בשיטת הרמב"ם
לא כסלקא דעתין דהש"ס ב"ב ס"ה ב' דפליגי בתלוש ולבסוף חיברו( ,פ"ח ה"ב משבת) דגבשושית של עפר שהעלה ע"ג יתידות חייב,
א"כ מיירי דוקא במחובר בטיט ,ולמסקנא גם ר"א ס"ל דכתלוש דמי ,ואע"ג דעדיין יונק כיון דעקרו ממקום חיבורו ,ומוכח דעיקר מלאכת
וטעמא דר"א מקרא ויטבול ביערת הדבש וקאי הכל אדבש ,ומיירי קוצר הוא על מה דעושה ממחובר תלוש ולכן בדבש חייב לר"א משום
אפי' בתלוש לגמרי ,ולרבנן דלא דרשו כן אפי' במחובר בטיט הוי קוצר .ובדבר אברהם (ח"א סי' כ"ד סקי"ד) הוכיח כן עוד מתאנים
כתלוש ,וצ"ע ,עכ"ד הגרעק"א ,ובתפא"י שם (בועז אות ג') הביא דכתב שיבשו באיביהן דחייב משום תולש (חולין קכ"ז ע"ב) ,דליכא התם
להגרעק"א דמקור דברי הרע"ב הוא מירושלמי שביעית[ ,ויש להוסיף הפסקת יניקה ,דע"כ ה"ט דמאחר שהן מחוברין ועושה אותן לתלושין
דכ"ה גם בתוספתא שהביא הר"ש כאן ,אמנם במשנ"א במתני' וכן חייב משום קוצר.
בחיבורו משנה ראשונה בשביעית ,הרבה לתמוה ע"ד הרע"ב ,וכ' דכיון אלא דצ"ע בזה מהא דמבואר בירושלמי שבת (פ"ז ע"ב) דהצד דגים
דהר"ש והרמב"ם לא פירשו כן במשנה ע"כ ס"ל דהמשנה חולקת על חייב משום קוצר [והביאו המג"א בהל' יו"ט סי' תצ"ז] ,ומזה הוכיח בס'
התוספתא ,עיי"ש בכ"ד בארוכה] ,והגרעק"א השיב לו דלהטעם דיליף זכר יצחק (סי' מ"ה) דחיוב קוצר הוא על הפסקת החיות ,ולכן בצידה
ר"א מקרא דיערת הדבש א"כ הילפותא קאי על הדבש דחשיב מחובר ,נמי כיון דמפסיק את הדגים מחיותן חשיב כקוצר (דהרי הדגים ודאי
ותו לא איכפ"ל בכוורת אם היא ע"ג קרקע או ע"ג יתידות ,וכן מוכח לא חשיבי כמחובר ,וע"כ דבהפסקת החיות תליא מילתא) ,אמנם א"כ
בפרוזבול דאיירי במונח ע"ג יתידות דאל"כ תיפו"ל משום הקרקע צ"ע מהא דחולב ורודה דבש חייב משום קוצר.
שתחתיה.
ולכאו' מוכח מזה דגדר המלאכה הוא דכ"ד דנוטלו ממקום גידולו
ויעוי"ש בתפא"י אריכות דברים שכתב הגרעק"א להעמיד הקושיא ,והוייתו חשיב קוצר ,ולכן גם חלב או דגים ,אע"ג דל"ל יניקה ,אבל מ"מ
דלפ"ד הגמ' ודאי דלר"א דהוי כיער איירי גם בכוורת תלושה ,ולדברי חשיב נוטלו ממקום הויתו[ ,ובזה יש לבאר דברי הספורנו בפר' בשלח
חכמים ה"ה גם במחוברת בטיט כיון דתולב"ח הוי כתלוש לענין דהלוקט מן בשבת חייב משום קוצר ,דחייב כנוטל דבר ממקום הויתו
טומאה ,ולענין שבת לא מתחייב במה שהכוורת מחוברת וכמו הרודה ולכן אע"ג דל"ל חיות ויניקה חייב ,והוי כדבש דחייב משום קוצר],
פת מתנור .אמנם בחזו"א (עוקצין סי' ו' סק"ט) כתב ביישוב קושיית וע"ע בספר משנת השבת (מלאכות דף ע"ג ע"ב) אריכות דברים בגדר
הגרעק"א (אלא דלא הזכירה משמיה דהגרעק"א) דלמסקנת הגמ' מלאכת הקוצר.
כו"ע מודו לדרשא דיערת הדבש ,אלא דרבנן דרשי לה דוקא במחוברת
וכותבין עליה פרוזבול.
בטיט ולר"א הוי דוקא במונחת ע"ג קרקע ,ולכן לרבנן היכא דמחוברת התיו"ט כ' דגם על הדבש לבד כותבין פרוזבול (וכגון שהכוורת לאחד
בטיט חייב בשבת משום קוצר ואינה מק"ט ,דבכה"ג מודו לר"א ,ור"א והדבש לאחד) ,אבל בהג' חשק שלמה תמה ע"ד דלא עדיף מפירות
מיירי רק במונחת על הארץ ורק בזה איכא הדרשא דיערת הדבש ,שאין צריכים לקרקע שאינן כקרקע ואין כותבין עליהם פרוזבול.
[אלא דאכתי קשה דתיפו"ל דכותבין פרוזבול משום מקום הכוורת ,אמנם לכאו' בכוורת שאין בה דבש מודה ר"א דלא חשיבא כקרקע ואין
עיי"ש בחזו"א שעמד בקושיא] ,וכ"כ בתפא"י שם דהירושלמי גם כותבין עליה פרוזבול.
הזכיר הדרשא דיערת הדבש ,וע"כ דלר"א הדרשא נאמרה רק במונחת
משנה ח'
בארץ ,והביא שם הפסוק דשמואל ויהי דבש על פני השדה ,דמשמע
דל"ה כמחובר ,ונמצא דבדבש כוורת תלושה מודי ר"א דל"ה כיער,
המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני.
ובדבש כוורת המחוברת בטיט מודו רבנן דחשיב כיער ,ומיושב היטב
רש"י בגיטין דף ל"ז ע"ב פירש דבשביעית היינו בזמן שהשביעית
דברי הרע"ב.
ובהא דתמה הגרעק"א שם דאם איירי במונח ע"ג קרקע תיפו"ל נוהגת ,ולכאו' משמע דס"ל מדבריו דס"ל כשיטת הרז"ה דבזמן שאין
דכותבים פרוזבול משום מקום הכוורת ,וכ"כ בשנות אליהו שם יובל נוהג כלל אין נוהג שמיטת כספים ,ובא למעט בזמן שאין היובל
בשביעית ,יעוי' בפירוש הרא"ש שם דמיירי דלא היה המקום שלו נוהג ,אבל לשאר ראשונים הרי מדרבנן בכל ענין נוהג.

ד

המשך מרן הגאון הגדול ר' יעקב
אדלשטין זצוק"ל מעמ' א'

סוף שמיטה ,וממילא ברגע
הראשון של שמינית כבר
שייך הפקעה ,וקודם לכן הוי
כמלוה לעשר שנים דקיי"ל
שאין שביעית משמטת.
אך ,אכתי לא מיושב ,דהא
הך דינא דלעשר שנים ,הוא
פלוגתא דאמוראי ,בין תרי
לישני במס' מכות ג' ,ואילו
הא מילתא דס"ד שמיטת
כספים ביובל ,ברייתא היא,
ואמאי לא מותבינן מינה.
ועוד דגם להלכה יש פוסקים
דמלוה לעשר שנים השבי־
עית משמטת ,עי' בראשונים
שם.
עוד תירצו החכמים חברינו,
דהא קיי"ל במס' ערכין כ"ט
ע"ב ,דמוכר שדהו בשנת
היובל עצמה ,או שהיא מכו־
רה ויוצאה ,או שאינה מכורה
כל עיקר ,עי"ש פלוגתא דרב
ושמואל ,ועכ"פ חזינן ,דהך
דינא שיובל משמט מתחי־
לתו ,אין הכונה שרק הרגע
הראשון של השנה גורם
ההפקעה ותו לא ,אלא מת־
חילתו מתחיל הדין של יובל,
ונמשך והולך דין החזרה של
יובל ,כל ימי השנה הזו ,וכל
רגע ורגע של שנה דין יובל
ודין הפקעה יש לו ,וא"כ
הא נפ"מ פשוטה לענין אם
הלווה באמצע שנת היובל,
דהוה ס"ד שיובל ישמט,
לכל חד כדאית לי' ,או דני־
מא דמתחייב ותיכף נשמט,
או דנימא דאינו מתחייב
כלל ,כמו בשדות למ"ד אינה
מכורה כל עיקר.
אך עם כל הנ"ל ,יותר מחוור
לפרש ,דלפי ההו"א דנימא
יובל משמט כספים ,היה מן
הראוי שהרגע האחרון של
סוף היובל ישמט את המלוה,
והטעם פשוט דהילפותא
היא דנימא ששנה זו של יובל
תהי' שוה כמו שנה זו של
שמיטה ,וא"כ אם בשמיטה
אשכחן דין של מקץ ,בודאי
אילו הי' ביובל דין שמטת
כספים הי' חל הדבר מקץ
שנת היובל ,ואפי' אם הק"ו
הוא מכח מעליותא דיובל
לענין שדות ,מ"מ מה איכ־
פת לי ,דהא דין כספים שייך
לסוף השנה .ח

משנת שביעית

והובא בירושלמי רפ"ז ,ובגמ' סוכה דף מ' ע"א דרשינן
והר"ש כ' בשביעית בסוף שביעית כגון ביום אחרון
הגאון הגדול ר' איתמר גרבוז שליט"א
לכם לאכלה לכל שבצרכיכם ודומיא דלאכלה כל
א"נ בשמינית בשעה אחרונה של שביעית משמטת
שהנאתו וביעורו שוין ,ולכן מותר הדלקה וצביעה( ,וכן
וכו' ודבריו צע"ט דודאי ביום אחרון של שביעית ליכא
הובא הדרשא בירושלמי רפ"ז) ,ולפ"ז י"ל דגם שימוש
שמיטת כספים[ ,ועיין אפיקי ים ח"ג ס' י"ג מש"כ
דמצוה חשיב שימוש דניתן לזה פירות שביעית,
לדון בדבריו וכתב שם להגיה בדבריו] ,ומש"כ הר"ש
דשעה אחרונה של שביעית ,לכאו' אין הכוונה דרגע האחרון משמט ,דהא מבואר בערכין כ"ח ואע"ג דעי"ז מופסד הא הוי הנאתו וביעור שוין ,ומצאתי כן בנצי"ב במרומי שדה שם בסוכה
ע"ב דשמיטת כספים הוי בהדיה החזרת שדות של יובל ,אלא כוונתו דכשעבר שנה השביעית שכ' דהטעם דמותר ליטול אתרוג של שביעית דהוי כמו הדלקת הנר דשרי משום דהנאתו
וביעורו שוין ,ה"נ הנאת מצותו של אתרוג חשיב הנאתו וביעורו שוה ,ומיושב היטב הא דמותר
נשמט החוב ,ועמש"כ בריש פירקין
ליטול אתרוג של שביעית לכתחילה.
בענין ד' מינים בשביעית
אלא דעמד שם הנצי"ב דהתינח למ"ד מצוות ליהנות ניתנו ,אבל אם מלל"נ א"כ קשה היאך
שרי להפסיד האתרוג בלא הנאה ,ויעוי"ש שתירץ דהך מ"ד ס"ל דהטעם שלא יטול אתרוג של
בענין אתרוג של שביעית
במתני' (סוכה לט ).מבואר דאתרוג של שביעית כשר לנטילה[ ,והנידון במשנה הוא משום דלא תרומה מפני שמכשיר ,וד"ז ל"ש בשביעית וכש"כ שם דבשביעית ודאי מותר להכשיר הפירות
ימסור מעות של האתרוג שאין מוסרין דמי שביעית לע"ה ,אלא ישלם ללולב דאין קדוש משום דאין חובה לשמור מן הטומאה ,דאע"ג דאסור לטמאות פירות שביעית וחשיב כמפסיד
דהוי של שישית] ,וערש"ש שלהי פסחים דמוכח דחשיב לכם( ,וכן מבואר בקידושין דף נ"ב וכמבואר ברמב"ם פ"ה משמיטה ויובל ה"ז ,והטעם דמפסידו מאכילת טהורים ,אבל להכשיר
דאפשר לקדש בפירות שביעית) ,ותמה ע"ד הקה"ע שכ' לגבי יין של ארבע כוסות ,דל"ה לכם .ליכא איסור דל"ה אלא גרם לטומאה וזה אסור רק בתרומה דאיכא דין משמרת[ ,אמנם במק"ד
ומפורסם הקושיא מ"ש מתרומה דתנן ל"ד ע"ב דלא יטול ובגמ' ל"ה ע"ב ר' אמי ור' אסי ח"א שביעית ס' נ"ט סק"ה כ' דהא דאסור לטמא פירות שביעית הוא משום דאית בהו קדושה,
מפני שמכשירה( ,עיי"ש ברש"י דגורם לה טומאה ,ועיין בר"ח שם פירוש אחר ואכ"מ) ,ואיכא ואיכא איסור לטמא ,ולפ"ז לכאו' היה צריך לאסור גם להכשיר ,ויש לדון טובא בזה] ובמאי
מ"ד מפני שמפסיד ,וכ' רש"י את הקליפה החיצונה וא"כ ה"נ שביעית הרי איכא איסור להפסיד דפשיטא ליה לנצי"ב דלמ"ד מפני שמכשירה לא ס"ל מפני שמפסידה ,וכן מבואר בתוס' סוכה
שם ,אבל בדעת הרמב"ם כבר ביארו האחרונים דכו"ע ס"ל הטעם מפני שמפסידה( ,עיין שפ"א
פירות שביעית וא"כ איך מותר ליטול אתרוג של שביעית.
סוכה שם ובמרכה"מ פ"ח מלולב) ,ולפ"ז הרי תיקשי דמ"ש אתרוג של שביעית מותר.
אי גרם הפסד הוי בכלל משמרת
קיום המצוה נחשב כהשתמשות
ולכאו' היה אפ"ל דל"ה רק גרם הפסד ,ותרומה דאיכא דין משמרת אסור גרם הפסד ,ומשא"כ
בשביעית דהוי איסור להפסיד ליכא איסור בגרמא ,ורק הפסד בידים אסור ,וכ"כ הרידב"ז אבל נראה ליישב דגם אם אמרינן מלל"נ היינו דלא חשיב הנאה לדין איסור הנאה ,אבל ודאי
(בבית הרידב"ז הל' שביעית פ"ה אות א') ,אבל יש לדון אם הוי רק גרם ,או דחשיב כמפסיד חשיב השתמשות ,ועיין או"ש פ"ז משאלה ופקדון דהוכיח דהגוזל אתרוג ביו"ט שני כדי לצאת
בידים ,ולכאו' אע"ג דלא נעשה בב"א אבל עכ"פ חשיב מעשה בידים[ ,ואפשר דע"י הנטילה בו ולהחזירו לבעליו חשיב גזלן ,וכן נקט הנתיבות בספרו נחלת יעקב בח' על ר"ה דף כ"ח
יוצא לחות האתרוג ועיי"ז נשתנה מראיתו ונעשה מאוס ,ולכן חשיב רק גרמא] ,אמנם כבר דהנוטל אתרוג מחבירו לצאת בו יד"ח חשיב גזלן וחייב באונסין דחשיב השתמשות ,והביאור
האריכו האחרונים בהאי נידון דגרם הפסד בשביעית ,ועמש"כ בזה בפ"ח דשביעית משנה ז דאע"ג דל"ל חשיבות דהנאה ,אבל השתמשות הוי ושפיר חשיב הנאתו וביעורו שוה[ ,אמנם
בביאור מח' הרמב"ם והר"ש בביאור המשנה שם ,ועיין במקד"ד ס' נ"ט סק"ה דהוכיח דגם בקצה"ח ס' ע"ב ס"ק ל"ד כ' דשואל ספר ללמוד בו אין חייב באונסין דמלל"נ ,ואפשר דוקא
גרם הפסד אסור בשביעית ,ובשם המהרי"ל דיסקין זצ"ל הובא דתירץ דהוי רק חשש בעלמא שואל דלא חשיב כל הנאה שלו ,ועמש"כ בזה בר"פ לולב הגזול בארוכה] .והגר"ד לנדו שליט"א
ובתרומה דאיכא דין משמרת אסור אפ'י חשש בעלמא ,ומשא"כ בשביעית לא חשיב הפסד ,א"ל דהוא דן בזה לגבי אם מותר לאכול חזרת של שביעית בשביל מצות מרור דהרי אסור
וצ"ל לפ"ז דל"ה ספק ,אלא חשש רחוק ובדין משמרת צריך נמי לחשוש להא ,וזה חידוש לאכול שלא כדרך אכילתו ,ודן דכיון דבקיום המצוה הנאתו וביעורו שוה א"כ חשיב דניתן לזה
דגם על חשש בעלמא איכא דין משמרת[ ,ובס' משאת המלך תירץ דהוי דבר שאינו מתכוין דהנאתו וביעורו שוה ,וה"נ י"ל כן באתרוג למצוה .וכש"נ.
ובשביעית מותר ,ומשא"כ בתרומה דאיכא דין משמרת לא מהני דהוי אינו מתכוין כיון דאיכא ובעיקר ק' האחרונים דאיך יטול אתרוג של שביעית כיון שמפסידו עיין בס' דרך אמונה פ"ה
דין שימור ,אמנם בזה יל"ע דא"כ ר' יהודה דאוסר דבר שאינו מתכוין האם יחלוק על דינא משמיטה ה"ז בבה"ל ד"ה ואין סכין ,שתירץ ע"פ המבואר בר"ה ט"ו א' דשאני שביעית דידי
הכל ממשמשין בה וא"כ ל"ה כלל הפסד ע"י הנטילה דבלא"ה כבר מופסד הקליפה החיצונה,
דמתני' דנוטל אתרוג של שביעית].
והנה בדרך אמונה פ"ה משמיטה ויובל ס"ק מ"ט הביא בשם החזו"א דאסור להדליק נרות
איסור הפסד תרומה ילפי' מלאכלה דשביעית
חנוכה בשמן של שביעית כיון דאסור ליהנות ממנו ,וכ"כ הרידב"ז פ"ה ה"ט ,ולכאו' הוא דלא
אמנם אכתי יש לעיין בזה דהנה בעיקר האיסור להפסיד תרומה מבואר ברש"י סוכה ל"ה ע"ב כש"נ דלא סגי בשימוש דמצוה ליחשב הנאתו וביעורו שוה[ ,ועיין ספר מנחת שלמה סימן מ"ב
דהוי מדין משמרת ולפ"ד ניחא התירוצים הנ"ל ,אבל בפירוש הר"ש סירלאו בירושלמי רפ"ט שהאריך להתיר מכמה טעמים עיי"ש ,ועיין דרך אמונה שם ה"ח בבהה"ל ד"ה שמדליק את
דתרומות כתב דהא דאסור להפסיד תרומה משום דתרומה ניתנה לאכילה ולשתיה וכו' וכל הנר מה שדן בדבריו] ,ואפשר שחלוק אתרוג שעומד למצותו ,משמן שעומד להנאה גמורה.
הדינים שישנם בשביעית ישנן בתרומה כדתניא התם ,דאף בתרומה דרשינן לאכילה ולא להפסד ובני הרב צבי יהודה שיחי' העיר ממנחות פ"ד ע"א דמקשי' על הקרבת העומר בשביעית
לאכילה ולא למלוגמא לאכילה ולא לסחורה[ ,נ"ב כוונתו להא דתנן פ"ז דשביעית משנה ג' דאין לאכלה ולא לשריפה ,ונימא דשימוש המצוה חשיב שימוש דלכם ,אך אפשר דשם ל"ה רק
עושין סחורה בתרומה ,אמנם בר"ש שם משמע דהוי רק מדרבנן] וע"ע ברש"ס רפ"ז דשביעית חובת ציבור ,א"כ לא חשיב השתמשות של המקריב ,ול"ד למצוה שמחויב בה ומשתמש
על הא דתנן דאין עושין סחורה בתרומות וכ' דכתיב בהו אכילה בפרשת אמור [ויקרא כ"ב באתרוג לקיים חיובו[ ,ומה"ט נמי ל"ק מבכורות י"ב ע"ב לגבי בהמת בכורה של שביעית ,דהא
ז'] וכולהו דרשות דדרשינן גבי שביעית מדכתיב לאכלה ולא לסחורה וכו' ה"נ תני כר' חייא דהקרבן טעון הקטרה הוי סתירה לקדושת השביעית ,ואין הנדון על מצות הקרבת האימורין,
גבי תרומות כולהו דיני דתני גבי שביעית בתוספתא דשביעית פ"ו ובתוספתא בתרומות פ"ט אלא מדיני החפצא של הקרבן דטעון הקטרה וזה הוי סתירה לקדושת שביעית].
עכ"ד ,נקט דתרומה דרשינן לאכלה ולא להפסד כמו שביעית ,וצ"ל דס"ל דמשמרת לא קאי על
קדושת שביעית באתרוג משום שעומד למצוה
הפסד רק על טומאה[ ,ואמנם בתוס' פסחים י"ג ע"א מספק"ל אם איכא איסור להפסיד תרומה
מה"ת .ובתוס' הרשב"א שם כתב בשם רבינו אפרים דליכא איסור להפסיד תרומה מה"ת ,ג] והנה התוס' בסוכה ל"ט ע"א עמדו על הא דאיתא שם דאין מוסרין דמי האתרוג לע"ה דאין
והיינו דהאיסור דמשמרת הוי דוקא על טומאה וכ"ה ברש"י עה"ת פר' קורח פרק י"ח פסוק מוסרין דמי שביעית יותר מג' סעודות לע"ה ,והק' התוס' מהא דאיתא במעילה דאתרוג שוה
ח' דהדין משמרת לשמרה בטהרה] ,ובדעת הראשונים דנקטו דהאיסור להפסיד הוא מדינא רק פרוטה ,ותירצו דהתם באתרוג פסול דלא בעו ליה אלא לאכילה ,אבל הכא כשר והדר
דמשמרת ,ולא נקטו משום לאכלה ולא להפסד( ,ואזיל לשיטתו דס"ל דבשביעית יסוד האיסור לברכה דמיו יקרים ,ובפנ"י עמד ע"ד התוס' דכיון דהאתרוג קדוש בקדושת שביעית משום
דלאכלה ולא להפסד משום קדושת הפירות ,ונתבאר בפ"ז דשביעית) ,די"ל דכ"ז בשביעית הדין לאכלה מהכ"ת דיתפוס דמיו כפי השיווי למצוה והובא דבריו במנ"ח מצוה שכ"ט ,ויש
דהוי דין בזכית הפירות דאינו רק לאכילה ולא להפסד ,וזה ל"ש בתרומה ,אבל הרש"ס נקט דגם לעיין לשיטת התוס' האם גם בחילול מע"ש השיעור הוא לפי דמיו למצוה ,או בזה דנין לפי
בתרומה האיסור הפסד הוא משום לאכלה ולא להפסד ,וצ"ע טובא לפ"ד הרש"ס דבין שביעית השיווי לאכילה[ ,ולגבי התורם מן הרע על היפה ,אמר אאמו"ר הגאון שליט"א בשם מרן הגרי"ז
ובין תרומה הוי מקרא דלאכלה ולא להפסד ,וא"כ מ"ש אתרוג של שביעית דיטול ולא אמר זצ"ל דתליא ביפה לאכילה ולא ביפה למצוה והוא פשוט].
ולכאו' היה אפשר לומר בדברי התוס' דכיון דעכ"פ כ"ה שיווי הדבר א"כ תופס כל דמיו
דאסור מפני שמפסידה ,וכמו דאמרינן בתרומה.
בקדושת שביעית דכ"ה דמיו (וכ"כ בשפ"א שם) ,וי"ל דל"ד לחילול מע"ש דהוי דין חילול ובזה
קיום המצוה נחשב כהנאה
תליא בשיווי הדבר לאכילה ,אבל בשביעית דהוי דין דתופס דמיו תליא בשיעור הדמים ,ולפ"ז
ב] ולכאו' היה נראה בזה דהרי תנן בשביעית פ"ח משנה ב' דשביעית ניתנה לאכילה ולשתיה י"ל דחילול שני בשביעית לא תליא בשוויו למצוה ,אלא בדמיו לאכילה דהוי כחילול מע"ש,
ולסיכה וכן בתרומה ,קל מהם שביעית שניתנה להדלקת הנר ,וכ"ה ברמב"ם פ"ה ה"א [ויש לדון עוד דתליא בחילול דרך מקח או דרך חילול ,דבדרך מקח כמה דהוי דמי המקח
דשביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה וכן בתרומה קל מהם שביעית שניתנה להדלקת הנר ,חשיב דמיו ,ואע"ג דמבואר בירושלמי מע"ש פ"ד ה"ג וברמב"ם פ"ה מממע"ש ה"ה דמע"ש
וכ"ה ברמב"ם פ"ה ה"א משמיטה ויובל דשביעית ניתנה לאכילה לשתיה ולסיכה ולהדלקת הנר
ולצביעה ,מפי השמועה למדו תהיה אף להדלקת הנר ולצביעה ,והוא דרשא בתו"כ פר' בהר
המשך בעמוד הבא

ה

משנת שביעית

אין תופס יותר מדמיו ,אבל בדרך מקח י"ל דכל מה
העוקץ ,והנה זה ודאי דאין הבעלים יכול לעכב מלקטוף
הגאון הגדול ר' איתמר גרבוז שליט"א
דהוי בכלל דמי המקח (באופן דל"ה אונאה) כ"ז נחשב
את העוקץ דאע"ג דל"ה הפקר אבל ודאי יכול לקטוף
חילול דרך מקח ונתפס בקדושת מע"ש].
הפרי כדרך הקוטפים כמו דמותר ליכנס לשדהו אע"ג
ובדרך אמונה פ"ו משמיטה ויובל ד"א ס"ק ל"ז הביא
דל"ה הפקר ויכול לעלות על האילן לקטוף ,אבל עכ"פ
דברי התוס' ומה שתמה הפנ"י ,ובביאור ההלכה שם
ל"ה לכם ,ובאתרוג כיון דניטל העוקץ פסול ודאי צריך
(בה"ו ד"ה המוכר) כ' לבאר דברי התוס' דעכ"פ הרוצה לקנות לאכילה צריך ליתן דמים יקרים שיהא העוקץ לכם[ ,אלא דלדעת הרמב"ם פ"ח מלולב דחסר פסול משום הדר ,אפשר דא"צ
וא"כ זה דמיו לאכילה ,אבל יש לדון דהרוצה לאכילה יקנה פסול ולא כשר ,וא"כ לא חשיב בזה שיהא העוקץ לכם ויש לדון בזה] ,וכיון דלא הפקירו העוקץ ל"ה לכם וע"ז כתב לחדש בדרך
דכ"ה דמיו לאכילה.
אמונה ,דצריך להפקיר גם את היד והשומר דהפרי ,וא"כ העוקץ הוי גם הפקר ,וצריך להוסיף
אבל לפמש"נ י"ל דכיון שמה דעומד למצוה חשיב הנאתו שוה ,א"כ כמו דלולב קדוש דאע"ג דתנן בספ"ק דעוקצין דאין העוקץ שומר בכל הפירות ורק בתאנים גרוגרות וכלוסים,
בקדו"ש משום דעומד לכבד את הבית וכש"כ רש"י בסוכה מ' ע"א דחשיב הנאתו וביעורו אבל י"ל דכ"ז כל אורך העוקץ ,אבל משהו הסמוך לפרי ודאי חשיב שומר בכל הפירות,
שוה ,א"כ אתרוג נמי קדוש גם משום דעומד למצוה ,וא"כ שפיר דנין דמיו לפי המצוה דזה דבנטילתו ודאי מתקלקל הפרי ,אמנם לפמש"נ נראה די"ל דגם אם בשאר פירות א"צ להפקיר
נמי שימוש דקדוש מפני זה בקדושת שביעית ,ונפ"מ לפ"ז דמותר ליקח בדמי שביעית אתרוג השומר כגון בקליפי אגוזים ,אבל באתרוג קדושת שביעית הוא גם משום דעומד למצוה ,א"כ
למצוה בשיוויו למצוה ,דהדמים ניתנו לקיים בהם דיני שביעית ,ולקיחתו למצוה הוא קיום ודאי חייל קדושת שביעית על כל מה דשייך למצוה ,ולכן גם העוקץ בכלל קדושת שביעית
דיני השביעית[ ,אלא דהיה אפשר לחלק דאע"ג דמותר ליקח למצוה ולא חשיב הפסד כיון ונעשה הפקר[ ,אלא דיש לדון דהעוקץ הרי אין נפסד ע"י הנטילה ,אבל י"ל כיון דהוי בכלל הפרי
דע"י המצוה איכא הנאתו וביעור שוה ,אבל אכתי י"ל דלא הוי סיבה להתקדש עי"ז בקדושת שפיר מתקדש מה"ט בקדושת שביעית ונעשה הפקר כמו כל האתרוג].
שביעית ,דאין מוכח דיהא הפסד ,אמנם כיון דמצינו בלולב דקדוש בקדושת שביעית וכ' רש"י
בענין הא דאסור ליתן דמי האתרוג לע"ה ובקושית הגרעק"א דיקנה בהקפה
דמתבער ע"י הכיבוד ,א"כ י"ל דה"נ באתרוג כיון דנפסד ע"י הנטילה הוי סיבה דמתקדש משום במתני' מבואר דהקונה אתרוג הקדוש בקדושת שביעית לא ישלם למוכר ע"ה דאין מוסרין דמי
זה בקדושת שביעית].
שביעית לע"ה ,וצ"ע התוס' כתבו בע"ז ס"ב ע"ב דאם קנה במשיכה ,ואח"כ שילם ל"ה דמי ע"ז,
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זצ"ל
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הביא
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(דף
הרידב"ז
בית
ספר
בסוף
להבית
ובקונטרס משמרת
ול"ה אתנן ,וה"נ ל"ה דמי שביעית ,וכן פסק בחזו"א (עי' סדר השביעית אות ו' ,והאריך בס' י'
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ס"ק י"ג ,והכריע דבשל ד"ס הלך אחר המיקל).
ריש
הירושלמי
עפ"ד
עוד
לדון
ויש
המצוה,
אחר
לאכלו
אפשר
דעכ"פ
שם
שכ'
לאכילה ,אלא
[ומרן הגר"ד לנדו שליט"א העיר דהגר"א בס' קל"ב (יו"ד) כ' דהעיקר כדברי הרמב"ן דחולק
דבעי
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ביאר
מלולב
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שנטעו
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ערלה
וס"ל דהוי דמי ע"ז וא"כ הוי דמי שביעית].
לאכילה
כגמרו
והוי
טבל
חשיב
דלכן
שדן
באו"ש
ועיי"ש
לאכילה,
כנטעו
חשיב
אכילה
היתר
וצ"ע א"כ יש תקנה פשוטה שיקנה האתרוג ,ואח"כ ישלם ול"ה דמי שביעית ,וכבר עמד בזה
בקדושת
קדוש
המצוה
קיום
משום
גם
הרי
לפמש"כ
אמנם
המהרשד"ם,
בדברי
מש"כ
עי"ש
הגרעק"א שם בע"ז ובחי' חת"ס שם[ ,ובתחילה נתקשיתי בזה ואח"כ מצאתי בס"ד שכבר
שביעית דחשיב הנאתו וביעור שוה ,והוי כלולב דקדוש משום דעומד לכיבוד הבית דהוי הנאתו עמדו בזה הגרעק"א וחת"ס].
וביעורו שוה.
וע' ד"א פ"ה הי"א אות פ"ז דה"ה אם שלם אחר שמשך דל"ה דמי שביעית ,וצ"ע דהתנא לא
לכל
לכם
בכלל
והוי
לנטילה
דעומד
משום
גם
קדוש
דאתרוג
נימא
דאם
להקשות
יש
והנה לכאו'
נקט ד"ז.
בו
לכבד
דרגילים
משום
דקדוש
ע"א
מ'
דף
בסוכה
רש"י
כתב
בלולב
אמאי
א"כ
שבצרכיכם
ואפשר לדון בזה דהנה במ"ב ס' תרנ"ח סק"י הביא בשם מחנ"א דצריך להקפיד לקנות בקנין
הבית ,ולפ"ז ערבה ודאי אין בו קדושת שביעית[ ,ולגבי הדסים כתב בס' ציץ הקודש ח"א סימן כסף כדי שיהא לכם מה"ת ,וחשש המחנ"א לשיטות דאע"ג דקנה בקנין דרבנן לא מהני
ט"ו בשם המהרי"ל דיסקין דאין קדוש בקדושת שביעית ,אמנם החזו"א החמיר בזה ,עיין דרך לדאורייתא( ,נחלקו בזה הראשונים) [ויש לדון בזוכה אתרוג של שביעית למ"ד שביעית בזה"ז
אמונה פ"ז משמיטה ויובל ציון ההלכה אות רכ"ב ,ומשום ספיקת הירושלמי אם דבר שעומד דרבנן אם מהני מה"ת ,אך י"ל דלהפקיר ודאי יכולים מה"ת ,וא"כ זוכה מן ההפקר מה"ת וא"כ
לריח אם יש בו קדושת שביעית] ,והרי עומד למצוה וחשיב לכם לכל שבצרכיכם.
כל קנין דרבנן יכלו להפקיר מן המוכר ויקנה הלוקח מה"ת וצ"ע בזה ,וע' בקונטרס על מילי
באתרוג
כ"ז
וצ"ל פשוט דלקדושת שביעית בעי דבר שע"י שימושו מתכלה ומתבער ,וא"כ
דשביעית ממרן הגר"ד לנדו שליט"א שדן בזה] ,ולכאו' לפ"ז יש לדון דכ"פ דקנה בקנין משיכה
ע"י
מתבערין
שנמאס ע"י נטילתו חשיב הנאתו וביעורו שוה ,אבל לולב והדסים וערבות אין
אע"ג דכבר קנה אבל בחזר ומשלם הרי קונה מה"ת וא"כ יחשב דמי הדבר משום הקנין כסף
דומה
בנטילתו
נטילתו ,ומשא"כ אתרוג אע"ג דעיקר הגוף לא מתבער ,אבל כיון דאיכא ביעור
מה"ת והעירני לזה הגאון המובהק רבי אברהם מרדכי גולדבלט שליט"א.
[ובירושלמי
אתרוג,
ללולב שכ' רש"י דמתבער ע"י הכיבוד אע"ג דאין מתבער כולו ,וה"נ הוי
אמנם לכאו' יש לומר בזה דהנה צ"ע איך מהני הקנין מה"ת והא ל"ה ברשותו של המוכר (כיון
כיון
דהספק
ביאר
וברש"ס
פ"ז דשביעית מספק"ל אם בשמים חל עליהם קדושת שביעית,
דהלוקח יכול לעשות בו מה שברצונו) וכן אינו יכול להוציאו בדיינים [ויש לדון דתליא אם אינו
ובדרך
הירושלמי,
בדברי
מש"כ
דל"ה הנאתו בשעת ביעורו ,ועיין בקה"י סימן י"ט סק"ב
יכול להוציאו בדיינים הוי כאינו ברשותו או כאינו שלו].
וע"י
בהם
להריח
דמוללן
הדרך
בשמים
אמונה פ"ז משמיטה ויובל הי"ט ,כ' דאפשר דהנאת
ועיין תש' עטרת חכמים חו"מ ס' י"ד שהביא מהחת"ס לדון דלא מהני לבטל חמץ לאחר
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אתרוג
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ולפ"ז
המלילה מתבער קצת ולכן חשיב הנאתו וביעור שוה,
שמקנה בקנין דרבנן ,דאם לא מהני מה"ת א"כ עובר משום בל יראה ,ולא מהני הביטול של
מינים],
שאר
ומשא"כ
לקיחתו
וכמבואר בסוכה ל"ה ע"ב דנפסד הקליפה ע"י
המוכר כיון דהוי אינו ברשותו ,ועיי"ש בעטרת חכמים שכ' להוכיח כן מדברי הרמב"ם פ"ו
להתקדש
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קודם
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דסגי
ע"ב
ק"א
אמנם לפמש"כ בחידושי הגרעק"א ב"ק
מערכין הכ"ה מי שהיה מוכר דלועין וכו' ובא לוקח ונטל אחת והלך לו אם היו דמי כל או"א
בסוכה
בבעה"מ
וכ"ה
דלאכלה),
דומיא
ל"ה
ביעור
אחר
בקדושת שביעית( ,ורק היכא דהנאתו
קצובין ה"ז כמו שפסק ואין המוכר יכול להקדיש דלעת זו שהרי אינה ברשותו ,ול"ל כ' הרמב"ם
(הנאת
ביעור
קודם
הנאה
איכא
וערבות
והדסים
בלולב
גם
דסגי בהנאתו קודם ביעור ,וא"כ הרי
אינו שלו וכלישנא דגמ' ,וכ' דלהלכה הרי משיכה קונה רק מדרבנן ,וא"כ מ"ט א"י להקדיש,
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דמצוה
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ע"כ
מוכח
ולכאו'
שביעית,
המצוה) ושיתקדשו בקדושת
וע"ז כ' הרמב"ם משום שאינו ברשותו[ ,וכ"כ אחיעזר חיו"ד ט"ז א' וצ"פ מצוין בספר המפתח,
קודם,
בהנאתו
וסגי
ביעורו
בשעת
הנאתו
א"צ
אם
דגם
י"ל
אבל
להתקדש בקדושת שביעית,
והביאו נוסחא שכ"ה בגמ' ,אמנם י"ל דהגמ' קאי לר"ל דמשיכה קונה מה"ת].
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בסוף
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וא"כ צ"ע איך המוכר חוזר ומקנה הא הוי אינו ברשותו וא"י להוציאו בדיינים ,אך י"ל דלגזלן
והבעה"מ
בצבע
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וכש"כ
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קדוש מה"ט בקדושת
עצמו יכול להקנות ולכן להקנות שפיר יכול ללוקח ,אך תליא בפלוגתת אחרונים ,וכן אם נימא
ל"ה
ודאי
בהו"ר
בערבה
לחבוט
דנוהגים
[ומה
שימושם,
ע"י
לבסוף
מתבערים
לגבי לולב דעכ"פ
משום דמוחל את הקניני גזילה ל"ש כאן ,וכן יש לדון דאין יכול להוציאו בדיינים גרע ,ואין יכול
ופשוט].
נענוע
דין
רק
הוי
רש"י
ולדעת
בעלמא,
חבטה
אלא
לכלות
דין
דאין
סיבה להתקדש
כלל להקנותו.
דהנאתו
כיון
רש"י
וכש"כ
שביעית
בקדושת
קדוש
דלולב
בסוגיא
דמבואר
הדבר
אלא דבעיקר
אלא דיש לדון דבקונה אתרוג הרי המוכר יש לו השתמשות באתרוג ,דמעכב מהלוקח למצוה,
בפיהמ"ש
הרמב"ם
שיטת
הנה
בו,
ההשתמשות
ע"י
ומתכלה
הבית
לכיבוד
דעומד
וביעורו שוה
וכן המוכר יכול ללקחו למצות אתרוג ,ולכן לא חשיב אינו ברשותו ,ולפ"ז נמצא דכ"ד המחנ"א
שביעית
קדושת
בו
אין
דלולב
הי"א
ויובל
משמיטה
בפ"ח
דבריו
משמעות
וכן
פ"ג דסוכה,
הוא דוקא באתרוג אבל בשאר מילי הוי אינו ברשותו ,ויש לדון עוד דבכל מקום המוכר מתייאש
דעצים
הלכה
דאיכא
לרמב"ם
דס"ל
לכאו'
ומשמע
שם,
תמרים
כפות
ועיין
עצים,
משום דהוי
מזה כיון דאין לו שימוש בזה( ,וצל"ע שם בס' עטרת חכמים) ,וכן העיר הגרד"ל שליט"א ,ויש
הלכה
דאיכא
מתקדש
אין
שוה
וביעור
הנאתו
אם
ואפי'
פירות,
ורק
שביעית
קדושת
אין בהם
לדון עוד דל"ש כלל קנין כסף כיון דאין למוכר שום השתמשות בזה ,ל"ש לשלם למוכר שיווי
רפ"ז
מהירושלמי
לכאו'
שיטתו
ויסוד
קדושים,
פירות
ורק
שביעת
קדושת
בהם
אין
דעצים
על הדבר ,אבל באתרוג ל"ש הני טעמי.
שביעית.
קדושת
בה
אין
דערבה
פשוט
ודאי
ולפ"ז
ואכמ"ל,
ח'
דף
נדה
הגמ'
ומסוגית
דשביעית,
ולפ"ז מיושב היטב ק' הגרעק"א דגם אם בכל מקום לא חשיב דמי שביעית כיון דל"ש שהמוכר
אי העוקץ של האתרוג נעשה הפקר בשביעית
יחזור ויקנה בכסף [מכמה טעמים דהוי אינו ברשותו אינו יכול להוציאו בדיינים ,יאוש ,אין לו שום
הפרי
להפקיר
דצריך
לחדש
כ'
רצ"ה
אות
ההלכה
ה] בס' דרך אמונה פ"ד משמיטה ויובל ציון
שוויות ממון] ,אבל באתרוג שפיר יכול להקנותו בכסף וא"כ שפיר חשיב דמי שביעית גם אחר
חוץ
האתרוגים
את
הפקיר
שא'
ששמעתי
כמו
ולא
עם היד והשומר שלה כיון שזה צורך הפרי,
הקנין ,ולכן באתרוג ליכא הך עיצה דישלם אחר שימשוך ולכן תני במתני' רק תקנה דהבלעה,
מהעוקץ עכ"ד ,והנה מטו כן בשם מרן הגר"ד לנדו שליט"א שאמר דכיון דניטל העוקץ פסול
א"כ צריך נטילה גם על העוקץ א"כ לא מהני בלוקח שלא מדעת הבעלים כיון דלא הפקירו
המשך בעמוד ט'

ו

עיוני שביעית

גיטין (לו ):והראב"ד בהשגות (פ"ט הט"ז) והעיטור
המחזיר חוב בשביעית יאמר להם משמט אני
הגאון הגדול ר' דניאל וולפסון שליט"א
והרשב"א והר"ן אף בשמיטה בזמן התורה מהני דין
שיטת הרא"ש בזמן ההשמטה
פרוזבול מכח הפקר בי"ד הפקר] ,ועכ"פ מעתה היה
דווקא
דלאו
שכתבו
ורא"ש
א .ועי' בריבמ"ץ ר"ש
מקום לומר דלכך אף שלהרא"ש כבר חל איסור גביה
של
אחרונה
דשעה
שביעית
מוצאי
שביעית ,אלא ר"ל
בבי"ד מתחילת שנת השביעית ,מ"מ בשעה שעשה
ואמנם
שנים,
שבע
מקץ
וכדכתיב
משמטת,
שביעית
פרוזבול נפקעה תקנת חכמים דשמיטה בזמן הזה ולא תיקנו אלא כשלא מסר הפרוזבול ,ואמנם
משמט
לומר
דמצווה
דמתני'
דדינא
דאע"ג
(ס"כ)
השולח
בפרק
עצמו
הרא"ש
שיטת
כידוע
לאחר שהגיע ר"ה של שמינית פשיטא דלא מהני הפרוזבול שהרי כבר נפקע החוב מכח תקנת
בפירושו
עצמו
הרא"ש
וכדפירש
שביעית,
בסוף
דווקא
היינו
מדעתו,
הלווה
כשמחזיר
אף
אני
חכמים דשמיטה ,משא"כ בשנת השביעית עצמה לא פקע החוב אלא שיש בזה איסור נגישה
שמיטה
קרא
כי
רעהו
ואת
אחיו
את
יגוש
דלא
דהלאו
מדוקדק
דקרא
בלישנא
מ"מ
למתני',
מדרבנן ,ושפיר י"ל דע"י הפרוזבול פקעה סיבת התקנה והם אמרו והם אמרו וחוזר הדין כדין
לה' ,איירי מיד שנכנסה השמיטה וכדכתיב לא יגוש וכו' כי קרא שמיטה לה' ,ולמד כן מדברי תורה דאין שמיטה נוהגת בזמן הזה אף לענין האיסור שכבר חל קודם לכן ,דסו"ס אנו צריכין
התוספתא (שברא"ש סי"ח וכפי גירסתו ז"ל) דתניא אימתי כותבין עליו פרוזבול ערב ר"ה של לאיסור דתקנת חכמים בזמן הזה בכל רגע ורגע ומשפקעה הסיבה לאיסור פקע האיסור.
שביעית ,עי"ש ,וכן דעת בעל העיטור שבב"י ס' ס"ז.
ובפרט יש לבאר הדברים לפ"מ שנתבאר בגליונות הקודמים דחלוק ביסודו דין שמיטת כספים
משמיטת קרקעות בזמן הזה ,ובשמיטת כספים אינו אלא שלא תשתכח תורת השמטת כספים
קושיא להרא"ש מהתוספתא וישוב הדרך אמונה
והנה בתוספתא שם איתא עוד כתבו ערב ר"ה של מוצאי שביעית אע"פ שחזר וקרעו לאחר בישראל ,וכלשון הגמ' בהשולח (לו ):וכלשון הרמב"ם פ"ט (ה"ג) ,וביארנו דלא נתקנה כעין
מכן גובה עליו והולך אפילו לזמן מרובה ,ויעוי' בדרך אמונה בביאוה"ל בפ"ט ה"ד שהוכיח מזה דאורייתא ולכך לתלמידי חכמים די בדברים ,דדי בכך שלא תשתכח תורת שמיטה כאשר לא
דאף לדעת הרא"ש שאסור לכתוב פרוזבול משנכנסה שביעית ,היינו משום דזהו עצמו חשוב יעשו דברים אלו ,ומעתה אינו מופקע כלל להבין דאף לענין האיסור שכבר חל מהני תקנת
כנגישה במה שמוסר חובותיו לבי"ד ע"מ שיגבו ,אך לעולם בדיעבד אם עבר וכתב פרוזבול פרוזבול בדברים לתלמידי חכמים ,וה"ה דמה"ט י"ל דמהני תקנת פרוזבול אף למי שאינם
בשביעית יכול לגבות עפי"ז ,ומשמע דמותר אח"כ אפילו לתבוע את החוב ,ויעוי' שם בד"א תלמידי חכמים ,ואמנם אם גדר התקנה בזה משום הפקר בי"ד הפקר יל"ד בדבר דהרי בלא"ה
שנתחבט בדבר דמאחר שכבר קודם הפרוזבול חל עליו דין שאינו יכול לתבוע ,הרי אין יכול לא הופקע החוב בשנת השמיטה עצמה ורק הוי מילי דאיסורא ,ומיהו גם בזה י"ל דע"י
למסור לבי"ד אלא רק מה שיש לו ,וכיון שמשנכנסה שביעית אסור לו לתבוע ורק שהחוב שמפקירים חכמים מעות הלווה שוב אין הנגישה ע"י המלווה מכח גביית החוב אלא כנוטל מן
עדיין לא הושמט ,אין יכול למסור לבי"ד אלא שלא יושמט החוב אבל הזכות לתבוע דכבר ההפקר ,ואינו עובר מכאן ולהבא בלא יגוש ,ויש לפלפל בזה ,ומיהו בשיטת הרא"ש עצמו הלא
נאסר בו לפני כתיבת הפרוזבול איך יכול הפרוזבול להתיר לו ,ויעוי"ש שצידד לחדש דלאו דלא בלא"ה לא ס"ל כהרמב"ם דבעינן בי"ד חשוב שראוי להפקיע ממון ,וגם ס"ל להרא"ש גיטין
יגוש להרא"ש אינו אלא דווקא בשנת השביעית שיש עדיין חוב אסרה תורה ליגוש חוב זה ,כהשיטות דלא מהני פרוזבול אלא בשמיטה בזמן הזה ,ולפי"ז ודאי י"ל ככל הנ"ל דע"י הפרוזבול
אבל אחר שביעית שכבר פקע החוב ליתא לאיסור לאו דלא יגוש אלא למצות עשה [וכן איכא פקעה התקנה דשמיטת כספים בזמן הזה והדר הדין כדין תורה ,ודו"ק היטב.
איסור גזילה] ,וכלשון הפסוקים שדקדק הרא"ש ז"ל ,ומעתה אם כתב פרוזבול בשביעית דאהני אף לפי"ז אסור לכתחילה להרא"ש לכתוב פרוזבול זה
הפרוזבול שהחוב לא יושמט ,שוב יוכל לתבוע ג"כ אחר שביעית שאין האיסור לתבוע אלא ד .ולפי האמור היה מקום לומר דדברי התוספתא מתפרשין אף לכתחילה דמותר לכתוב
בשביעית עצמה ,ואמנם אף אם נקבל חידוש זה דלהרא"ש ליתא להלאו אחר שביעית ,מ"מ פרוזבול בשנת השמיטה ,דמאחר שע"י הפרוזבול יפקע האיסור מכאן ולהבא ויחזור הדין כדין
לפי"ז נמצא דדברי התוספתא הנ"ל יתפרשו רק אם יגבה לאחר שביעית ולא בשביעית עצמה ,תורה דאין שמיטה נוהגת בזמן הזה ,שוב אין איסור לכתוב הפרוזבול ,והא דאיתא בתוספתא
ואמנם אין בזה דוחק שהרי איירי כשכתב בערב ר"ה ומשמע א"כ דאיירי כלפי גביה שאחר דכותבין ערב ר"ה של שביעית היינו כדי שלא יעבור כלל עד שיכתוב הפרוזבול אחר כך.
ר"ה של שמינית ואת"ש [ויעוי' שם עוד בדרך אמונה בהמשך דבריו שיישב התוספתא באו"א ומיהו בלשון הרא"ש מבואר דאינו כן ,שהרי כתב בסו"ד דכמו שאין נזקקין לגבות החוב כך
דבדיעבד מהני הפרוזבול ,ועיין להלן סק"ד].
אין נזקקין לכתוב פרוזבול מיד שנכנסה השביעית ומשמע דזה עצמו חשוב כגביית בי"ד,
ישוב אחר ע"פ שיטת הרדב"ז והב"ח בביאור הרא"ש והגדר בזה
ב .ואמנם בגוף קושיא הנ"ל בדברי התוספתא ,לכאו' יש ליישב היטב לפי שיטת הב"ח (חו"מ
סי' ס"ז) והרדב"ז בתשובה (ח"א סי' פ') דהרא"ש מודה דהלוואה שהלווה בשביעית עצמה
מותר לתבוע ורק הלוואה של ערב שביעית אסור לתבוע בשביעית ,ואף שראיית הב"ח ממתני'
דהשוחט את הפרה אינה מובנת לכאו' וכמו שתמה בדרך אמונה בהמשך שם ,וגם הקרבן נתנאל
דחה דברי הב"ח ,מ"מ מסברא לכאו' דברי הב"ח את"ש היטב שכן משמע בלשון הפסוקים לא
יגוש את אחיו כי קרא שמיטה דמשמע דקאי אחוב שהיה קודם שמיטה ונקרא על חוב זה שם
שמיטה ,ולא משמע שצוותה תורה דכל מלווה בשביעית עצמה יהי' מיד כמתנה שלא יוכל
לגבותה ,ואם כי הקרבן נתנאל תמה בסברא על הב"ח ,מ"מ זהו סברת הב"ח ,ועי' עוד ברדב"ז,
ועכ"פ לפי"ז לא תקשי כלל מדברי התוספתא משום דאיירי בחובות שחלו בשמיטה עצמה,
ותרי אופני פרוזבול הם ,חדא בחוב שקודם שנת השמיטה וכתבו בערב ר"ה של שביעית ,והשני
בחוב שחל בשנת השמיטה עצמה דבזה עיקר הפרוזבול בעבור סוף השמיטה.
ואה"נ דלפי"ז יש מקום גדול ג"כ לומר דבחוב שחל בשנת השמיטה ליתא כלל ללאו דלא יגוש
לא בשנת השמיטה ולא לאחר שעברה השמיטה ,שהרי הפסוק אינו מתפרש לצדדין [וזהו
חידוש אף יותר מדברי הדרך אמונה הנ"ל דנמצא שבחוב מסוים זה דחל בשמיטה אין בו לאו
דלא יגוש ,לא בשמיטה עצמה ולא לאחר השמיטה ,ומיהו מסתברא דבשמיטה הבאה שפיר
יחול לאו זה אף להב"ח ,ודו"ק] ,אא"כ נחדש דקרינן בחוב זה לא יגוש את אחיו כי קרא שמיטה
ע"י שחל פרשת הפקעת ממון ומצוות עשה ע"י סוף שמיטה ,ואמנם חידוש הוא לפרש לישנא
ד"כי קרא שמיטה" בתרי אופנים ,הן על תחילת שביעית בלא הפקעת ממון והכוונה שנקרא
על החוב שנת השמיטה ,והן "כי קרא" דין שמיטה והפקעת שמיטה בסוף שביעית ,ובפשוטו
אין מקור לחדש כן ,ויותר נראה דאכן בכה"ג לא יעבור על הלאו אלא בשמיטה הבאה ,ודו"ק.
נידון בסברא האם יש להפקיע תק"ח דשמיטה ע"י פרוזבול כלפי איסור נגישה שכבר חל
ג .ובעיקר הקושיא הנ"ל מהתוספתא היה אפשר לומר עוד באו"א ,דלפ"מ שכתב הרמב"ם
(פ"ט הכ"ז) דהטעם דמהני פרוזבול בזמן הזה לתלמידי חכמים הוא לפי שהם יודעים שהשמטת
כספים בזמן הזה מדבריהם ובדברים בלבד היא נדחית ,ומאידך גיסא לעמי הארץ גדר הדברים
הוא שעשו בעבורם הפקר בי"ד הפקר ,ודעת הרמב"ם (פ"ט הי"ז) דמה"ט בעינן בי"ד חשוב שהם
ראויים להפקיע ממון בני אדם [והגדר בפשוטו אינו רק לפי מחשבת עמי הארץ ושלקושטא
דמילתא חל כמו מחשבת ת"ח ,דלכאו' יותר נכון לומר דלעמי הארץ שאינם יודעים ששביעית
נפקעת בדברים אכן אף כלפי שמיא תיקנו להם רק בתורת הפקר בי"ד הפקר ,ולדעת רש"י

והביאור בדברי הרא"ש י"ל דמאחר דעד שכתבו הפרוזבול נוהגת השמיטה בזמן הזה ,אף שע"י
הפרוזבול תפקע התקנה ,מ"מ אין היתר להזדקק לכתוב פרוזבול.
הערה בדין התוספתא
ויל"ע קצת דלפי"ז ,וכן לדרך אמונה הנ"ל שבסק"א ,נמצא דבי"ד עשו שלא כדין במה שכתבו
הפרוזבול ולכאו' בי"ד שעשו שלא כדין לא חשיבי כבי"ד אף בדיעבד ,אם לא דנימא דאיירי
בבי"ד שוגגין ,ונימא דבכה"ג חשיבי בי"ד אף שטעו [ואי נמי בת"ח שיכולין למסור דבריהם
אף שלא בבי"ד ואף בע"פ ונימא דבכה"ג לא חשוב כגבי' אלא כהפקעת התקנה ,אך באמת יש
לפלפל בזה ובפרט בשיטת הרא"ש עצמו דלא ס"ל כהרמב"ם דחילק בין עמי הארץ לת"ח].
ולפ"מ שכתבנו לעיל סק"ב לפרש התוספתא ע"פ דברי הב"ח יתיישבו הדברים היטב דבכה"ג
כותבין פרוזבול בשנת השמיטה אף לכתחילה ודו"ק בכל זה.
בגדר הלאו להרא"ש אי הוי זכות ממון דלווה ואי שייך בזה הפקר בי"ד הפקר
ה[ .והנה מסתברא דאף איסורא דלא יגוש שחידש הרא"ש בשנת השביעית עצמה אף שאין
בה הפקעת ממון המלווה אלא איסורא הוא ,מ"מ מסתברא דיסוד האיסור אף הוא מזכויות
הלווה שזכתה לו תורה לתבוע כן שלא ינגשנו ,ולפי"ז כשם שכתב החזו"א בליקוטים לחו"מ
(סי"ב סקט"ו) דהטעם דמהני תנאי שלא ישמיט הוא חוב זה וחשיב כתנאי שבממון דקיים,
היינו משום דאם מוחל הלווה זכותו מחול ואין שביעית משמטתו ,וכ"ה ברבינו בחיי פר'
ראה הובא בצה"ל פ"ט (אות ק"י) ,ה"נ י"ל כן גם כלפי איסורא דלא יגוש המבואר ברא"ש,
ומיושבת קושי' קצוה"ח (ריש סי' ס"ז) מדוע מהני להרא"ש תנאי דעל מנת שלא תשמטני,
ואי"צ להאוקימתא שכתב בביאוה"ל פ"ט ה"ד דאיירי רק לענין לנגוש אחר השביעית ,ושו"ר
כעי"ז בשיעורי הגרש"ר מכות (אות ק"ע) דגם איסורא דלא יגוש חשיב כאיסור לחבירו ,ואפשר
דילפינן כן מהא דמשמע בקראי דליתא ללאו דלא יגוש בשביעית אלא במקום דאיתא למצות
עשה דשמוט בסוף שביעית ,ומזה גופא למדנו דאף גדר הלאו הוא כדבר שבממון דמהני ביה
מחילה כשם שמהני מחילה לענין מצות עשה דשמוט ,ומעתה יש מקום לדון קצת דאף לענין
זה מהני הפקר בי"ד הפקר דהפקירו רבנן זכות ממון זו שנתנה תורה ללוה לתבוע שלא ינגשנו,
וכשם שבכוחם להפקיר ממון כך יתכן לדון דבכוחם להפקיע זכות זו ,וממילא פקע הלאו ,ולפי"ז
אף אי דין פרוזבול מהני מדין הפקר בי"ד הפקר אפ"ה יש מקום לדונו גם כלפי לאו דלא יגוש
שחידש הרא"ש ,ודו"ק לפי"ז בהאמור לעיל].
המשך בעמוד הבא

ז

עיוני שביעית

ישוב שיטת החזו"א דאזלינן בספיקא לחומרא אף בזמן
[ואמנם בהא דאיצטריך לחזקה לא שביק איניש
הגאון הגדול ר' דניאל וולפסון שליט"א
הזה ולא תקשי משמיטת כספים
היתרא ואכיל איסורא ותלינן דמסתמא עשה פרוזבול,
נראה דאת"ש אף את"ל דספק פרוזבול להקל ,דהכא
ו .ובגוף מש"כ בסק"ג לדון אף בשיטת הרא"ש כמו
שאני דלולי החזקה אין להסתפק כלל ,ועוד דמאחר
שביארנו לייסד בדעת הרמב"ם דלא תיקנו שמיטת
שהמלווה עצמו יודע האמת אם עשה פרוזבול או לאו,
כספים בזמן הזה כעין דאורייתא אלא תיקנוה רק זכר
לשמיטה שלא תשתכח תורת שביעית [והיינו אף דלהרא"ש אין חילוק בין ת"ח לעמי הארץ ,אין שייך בזה כלל הנהגת ספק דרבנן לקולא ,דזהו רק כששורש הספק על המלווה עצמו האם
והכל מדין פרוזבול ,ועיין] ,אם אכן כנים הדברים אף בדעת הרא"ש ,נוכל ליישב בזה היטב מה חייב לנהוג שמיטה ,וכשהוא יודע הדבר אין כאן אלא ספק ממון והמוציא מחבירו עליו הראי',
דקשיא טובא לכאו' לשיטת החזו"א (סכ"ב סק"א ד"ה ועיקר) דס"ל דספיקות דדינא ששורשם ודו"ק ,ועי' בכל זה בגליון הגאון ר"א גניחובסקי זצ"ל לפרשת כי תבוא שנה זו ,ולהאמור יל"ד
אף בשמיטה דאורייתא אזלינן בהו לחומרא אף בשמיטה בזמן הזה דרבנן ,ופליג על פאת בדברים].
השולחן בזה ,והארכנו בזה טובא בהעמדת שיטתו ז"ל בגליון לפרשת בהעלותך.
מעשה דר' יוחנן גיטין מתפרש בין לפאת השולחן ובין לחזו"א
מדברי
הנ"ל
פאה"ש
ואמנם נתבאר שם דעדיין יש לתמוה על דברי החזו"א בפקפוקו על
ח .והנה אף דלכאו' מצינו סתירה לכל זה בהא דלא רצה ר' יוחנן בגיטין (לז ).לעשות מעשה
האם
שנים
לעשר
במלווה
הרמב"ן והרא"ש פ' קמא דמכות (ג') בהא דנחלקו שם תרי לישני
כדבריו [דס"ל לעיקר מסברא דאין שביעית משמטת מלווה שיש בו שיעבוד בשטר] ,ואמר
בזה"ז
בשמיטה
מ"מ
דדינא
נוהג בו שמיטת כספים או לאו וכתב הרא"ש דאף אי הוי ספיקא
מפני שאנו מדמין נעשה מעשה ,וחזינן מהא דאף בשמיטת כספים בזמן הזה לא רצה להקל,
לכאו'
ומשמע
הרמב"ן,
קדמו
יש להקל ,וז"ל ועוד דשביעית בזה"ז דרבנן ואזלינן לקולא ,וכבר
והוא לכאו' שלא כהמבואר בסק"ו ,ואמנם לפי"ז יהי' גם ראי' מסוגי' זו כהחזו"א הנ"ל ריש סק"ו
כדעת
להדיא
הוא
ולכאו'
המיקל,
דהיינו כשאר דיני ספק דרבנן לקולא ובדרבנן הלך אחר
ושלא כפאת השולחן ,ונצטרך לחלק דזה חשיב כספיקא דדינא דמחמרינן אף בזמן הזה ,ולא
הפאה"ש דאף דשורש הספק הוא בשביעית דאורייתא אפ"ה בשביעית בזה"ז הדין הוא להקל דמי לפלוגתא דרבוותא ,וכחילוק הנ"ל ,ועכ"פ תקשי לפאת השולחן ודעימי' ,אולם באמת אין
[אם לא שנחלק בין אבעי' דלא איפשטא לדינא דבדרבנן הלך אחר המיקל וכמוש"כ בגליון הנ"ל משם קושי' כלל דהתם שאני שידע ר' יוחנן דדבריו מחודשים בביאור סתם מתני' ריש פרק י',
בדעת החזו"א עצמו דמקל בהקפה בשביעית ,וצ"ע] ,וכבר הקשו מזה על דברי החזו"א [אם לא ואף שמסברא סבר כן לא רצה לעשות מעשה בהוראה מחודשת דלא הוה שמיעא ליה מרבותיו,
דנדחוק קצת דמאחר דבלא"ה נוטים הרמב"ן והרא"ש דאף בדאורייתא הלכה כלישנא בתרא וכדפירש רש"י שם ,ומה"ט לא רצה להחשיב הדבר אף כספק דרבנן ,וכ"ש דניחא בדעת
משום דפשטא דמתניתין מסייעא ללישנא בתרא ,לזה כתבו דלענין שמיטה בזה"ז דרבנן ודאי הרמב"ן בספר הזכות דאכן כל דברי ר' יוחנן רק לפי מה דס"ל דשמיטה בזמן הזה דאורייתא,
יש לסמוך על סברא זו ,ואה"נ אין זה מכח ספק דרבנן לקולא ,אבל פשטות הדברים אינה כן ,ומהרמב"ן סיוע לכאו' לדעת פאת השולחן ,אולם לפי"מ שנתבאר בפ"י מ"א בישוב הסתירה
וגם בדברי הב"י סי' ס"ז דהובא בפלפולא חריפתא שם אות ס' משמע דהוי כספק ממש ולכך לרמב"ן מדברי הירושלמי ,נמצא דכל דברי הרמב"ן בספר הזכות אתיין רק לשיטת הבבלי
הקשה דאדרבה הוי כספיקא דממונא עיי"ש ומשמע בתירוצו ז"ל דכוונת הרא"ש כשאר דין דשמיטת כספים בזמן הזה שאני דכל עיקרה זכר לשביעית וכסברא הנ"ל ,ולעולם להירושלמי
ספק דרבנן דהדין הוא להקל].
דשמיטת כספים בזמן הזה עיקרה דאורייתא ,מודה הרמב"ן דאזלינן לחומרא ,ולפי"ז לא מבעי'
אולם לפי האמור נמצא דאין שום סתירה מדברי הרמב"ן והרא"ש לדברי החזו"א הנ"ל ,די"ל דאין סתירה לחזו"א מדברי הרמב"ן אלא אף יש סיוע לדבריו ז"ל ,ודו"ק ,וגם בלא"ה י"ל דנידון
דכל עיקר סברת החזו"א אינה אלא בשמיטת קרקעות דאף בזה"ז [דאינו אלא מדרבנן] מ"מ הרמב"ן שאני דר' יוחנן הוה סבירא ליה כן לעיקר ועדיף משאר ספק דרבנן ,ודו"ק.
תיקנוה כעין דאורייתא ,ואף אם עשו בזה איזה קולות מ"מ במה שתיקנו תיקנו כעין דאורייתא ,הצעה נוספת בישוב דברי ר' יוחנן וביסוד ספיקו
ושפיר י"ל דאף בפלוגתא דרבוותא או בבעיא דלא איפשטא דינו להחמיר ,מאחר ששורש
ט .ועוד י"ל ישוב נוסף בדבר דלא תקשי מהך דר' יוחנן שלא רצה לעשות מעשה ,אף לרוב
הספק הוא אף בזמן שהיה שביעית מהתורה והדין נקבע לפי שורשו ,וכל דברי הרמב"ן והרא"ש
שיטות הראשונים דשמיטה בזמן הזה דרבנן ,והוא ע"פ מש"כ התוס' גיטין (לז ).דכל סברת
אינם אלא בשמיטת כספים בזה"ז דסבירא לי' בדעת הבבלי דלא תיקנוה כלל כעין דאורייתא,
ריו"ח דשטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט הוא דווקא כשהשעבוד בשטר ,וכבר נתבאר
וזהו שכתבו הרמב"ן והרא"ש דשביעית בזה"ז דרבנן ואזלינן לקולא והיינו בשמיטת כספים דהוי
בגליון לפרשת כי תבוא סק"ה דהביאור בזה הוא ע"פ דברי הגר"ח בספרו להלכ' שבועות
תקנה בפני עצמה בזה"ז ,דאינה אלא זכר לשביעית כלשון הגמ' ,ותיקנו בזה דינים וגדרים בפני
דשאני שעבוד שנעשה ע"י קנין שטר משעבוד דעלמא דאינו קנין אלא ערבות ,עי"ש באורך.
עצמם דלהכי מהני פרוזבול ,משא"כ בשמיטת קרקע בזה"ז [או בתרו"מ ובחלה בזה"ז וככל
ומעתה יש מקום לחדש דהטעם שנסתפק ר' יוחנן ולא רצה לעשות מעשה אינו משום שנסתפק
מה שכתבנו בפרשת בהעלותך] ,שפיר י"ל דאף להרא"ש הדין להחמיר ,ולא משום דתקנה
האם סגי בקנין שעבוד להחשב כמלוה שיש עליה משכון דאינה משמטת ,דלעולם הוה פשיטא
שהיא זכר בעלמא קיל טפי ,דאי"ז משמעות דברי הרמב"ן והרא"ש שכתבו משום דשביעית
ליה דחשיב כמשכון ,ורק דנסתפק ר' יוחנן ביסוד שחידש הקצוה"ח סל"ט (סק"א) דאף למ"ד
בזמן הזה דרבנן ואזלינן לקולא ,ובודאי כוונתם ככל דיני ספק דרבנן לקולא ,ורק דעדיין י"ל
שיעבודא דאורייתא אין שעבוד הלווה מועיל כלל ורק דממילא נכסיו משועבדים ע"י ההלוואה,
כסברת החזו"א בשמיטת קרקע דעיקרה דאורייתא ,ורק בשמיטת כספים שישנם דינים וגדרים
ונמצא דלהקצוה"ח אין שום תוספת בהקנאת השעבוד מדאורייתא ע"י השטר [וכבר נתבאר
מיוחדים לזמן הזה ,לכך נידון כשאר דין ספק דרבנן [ואמנם זהו רק אי ס"ל כהשיטות דבשמיטה
בגליון הנ"ל דלהגר"ח ע"כ צ"ל שלא כהקצוה"ח].
דאורייתא לא מהני פרוזבול ,ועיין] ,ודו"ק.
ואם אכן זהו יסוד ספיקא דר' יוחנן ,נמצא דאי"ז ספק כלל בגדרי שמיטת כספים ,אלא יסוד
נידון לדינא כשיש ספק בחלות הפרוזבול דיל"ד להחמיר אף בזמן הזה
הספק הוא בדיני ממונות האם מלבד הערבות שבנכסים זכה המלווה גם בקנין בנכסים ,וכלפי
ז .ואמנם אף לפי"ז מסופקני טובא דאם יהי' ספיקות בדין פרוזבול כגון שנעשה בבין השמשות ספק זה הוי ספק בדאורייתא ,וגם הוי ספק בממונות ומוקמינן לה בחזקת מרא קמא להרבה
דערב שמינית ,או כגון שיהי' ספיקא דדינא אי חשיב שיש ללווה קרקע או לא [כגון מש"כ שיטות אף בספיקא דדינא ,ומאחר דכך ראוי לנקוט בדיני הממון לאוקמי בחזקת מרא קמא,
הר"ן בגיטין שהיה קרקע בשעת כתיבת הפרוזבול ולא היה קרקע בסוף שביעית שתלה הר"ן שוב לא חשיב כמשכונו בידו אף לענין שמיטה בזמן הזה.
דין זה בב' הטעמים דרש"י והר"ש ,או כגון שזיכו להלווה קרקע ואח"כ מיחה הלווה שצידד והרמב"ן בספר הזכות הנ"ל סק"ח דלא ס"ל כן ,מלבד דיתכן דלא ס"ל כלל כהתוס' גיטין הנ"ל
הר"ן לחדש דלרש"י חל הפרוזבול ,ובאמת חידוש גדול הוא ,דהרי אף לרש"י יש גדרים בדבר דבעינן דווקא שעבוד ע"י שטר ,גם בלא"ה י"ל דלא ס"ל לפרש דיסוד ספק ר' יוחנן הוא בחידוש
וכמוש"כ בגליון הקודם לפרשת כי תבוא ,ויתכן דהר"ן לטעמי' דמעיקרא תיקנו דאף שיש חובה הקצוה"ח ,ולעולם הוה פשיטא ליה לריו"ח דאיכא קנין ע"י השטר ,ורק נסתפק בהלכ' שמיטה
בזכי' זו ואינו ברור דניחא להלווה בכך ,אפ"ה לענין פרוזבול הקלו דחשיב כיש לו קרקע ,וע"ע האם דבר זה חשיב כגבוי או לא ,ולכך דעת הרמב"ן דבשמיטה בזמן הזה דרבנן היה ראוי להקל,
ברא"ש גיטין ,ומה"ט הוא שצידד הר"ן דאף אם מיחה לבסוף לית לן בה ,ודו"ק ועדיין צ"ע] ,י"ל אבל בדעת שאר הראשונים ז"ל נוכל שפיר לומר כהצעה הנ"ל ,ודו"ק היטב.
דבכה"ג אין להקל אף בשמיטה בזמן הזה דרבנן.
האם שעבודא דרבנן מבטל דין שמיטה דרבנן ונפק"מ לטענת המנח"ח
והטעם לדון כן הוא משום דמסברא היה נראה דכיון דיש כאן וודאי שמיטה וספק הפקעתה
ע"י פרוזבול לא גרע מאיקבע איסורא דמוכח בש"ך (כללי ספק ספיקא אות כ"א) דבכה"ג אף י .והנה המנח"ח (תע"ז אות ז') ביאר דהטעם שפסקו הראשונים ז"ל בפשיטות דמלווה בשטר
ספק דרבנן אזלינן לחומרא ,ומה"ט צידדנו בספר אשיחה בחוקיך לפרה (עמ' קמ"ג בהערה) משמטת ולא כתבו דמהני תפיסה מספק ,היינו משום דלא שבקינן פשיטותא דרב ושמואל
דבמקום דאיכא וודאי איסור דרבנן וספק דין עשה דוחה לא תעשה לדחותו לא גרע מאיתחזק גיטין מכח איבעי' דהוה מבעי' ליה לר' יוחנן ,ולכאו' יש מקום לדון בדבר דהנה דעת רב ושמואל
איסורא ואיקבע איסורא דבכה"ג אף ספק דרבנן לחומרא לדעת הש"ך ,וע"ע במה שכתבנו עצמם ב"ת קעה :דשעבודא לאו דאורייתא ,ושיטת התוס' ב"ת שם והריטב"א קידושין (יג):
בספר אמרות טהורות לפסחים (סכ"ו סק"א הערה  )2לפלפל ע"פ זה בדברי הפמ"ג משבצות דלשיטת רב ושמואל אף אם כתבו השעבוד בשטר אפ"ה לא מהני מדאורייתא ,ומעתה יל"ד
זהב (תל"ד סק"ב) ,וגם הערנו לפי"ז בדברי הכנסת הגדולה הובא בתשובות רע"א ס' ס"ד שכתב טובא דלרב ושמואל לטעמייהו פשיטא דבשמיטה דאורייתא תשמט אף במקום שכתוב
דבספיקא דדינא יש להקל בדרבנן אף באיתחזק איסורא דמשום החזקה לא ישתנה הדין ,והיינו השעבוד בשטר שהרי מדאורייתא אינו כגבוי ,והיה מקום להוסיף עוד דמה"ט יסברו כן אף
כהנידון הידוע אם מהני חזקה בספיקא דדינא ,אולם להנ"ל י"ל כסברת התוס' כתובות כב( :ד"ה בשמיטה בזמן הזה דמאחר שהטעם שתיקנו שמיטה הוא משום גזירה אטו שמיטה דאורייתא,
באשם) שכל אשה שהיא בחזקת איסור אף אי בטלה החזקה לא גרע מאיקבע איסורא וכחתיכה ואי נמי כדי שלא תשתכח תורת שביעית וכנ"ל ,יש מקום לדון כן אף כאשר ב"שו"ע דרבנן"
מב' חתיכות ,ועי"ש שביארנו דמ"מ לדעת המנחת יעקב שפיר יל"ד להקל אף בכה"ג ,ולכאו' חשיב כגבוי דסו"ס אילו יהי' כן בזמן התורה שפיר יחול השמיטה ,ויתכן שפיר דתיקנו אף
בכה"ג [ובגליון הקודם לפרשת כי תבוא סק"ג לא נקטנו כן ,וכמובן דמסברא יש מקום לדון
הוא נפק"מ רבתא לדינא בנידון דידן בספיקות בדין פרוזבול ,וצ"ע לדינא ,ודו"ק.
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המשך מעמ' ו'

בדבר].
האם מהני דין קנין דרבנן לחיוב ד' מינים דרבנן
ומצינו נידון כעין זה בחיובי מצוות דרבנן כגון חינוך או יו"ט שני
דיל"ד בחיובי ארבעה מינים בהם האם סגי בקנין דרבנן או דבעינן
קנין שיצא בו יד"ח אף לכשיגדיל [זולת בדבר שהקנין דרבנן הוא
רק מחמת היותו קטן ואין לו קנין].
ובנידון דידן יש מקום להוסיף דמחד גיסא י"ל דמאחר שתיקנוה
כדי שלא תשתכח תורת שביעית י"ל דלכך ראוי לומר דמשמט
הוא בכל מקום שכשתנהג תורת שביעית דאורייתא תשמט ,ולא
סגי בשעבודא דרבנן ,ומאידך גיסא י"ל דסגי אף בדין "כגבוי"
דרבנן דסו"ס לא תשתכח תורת שביעית ,ונמצא דדברי המנח"ח
הנ"ל דלא שבקינן פשיטותא דרב ושמואל זהו רק אם ננקוט
דלענין שמיטה בזמן הזה פשיטא דסגי אף בשעבודא דרבנן ,דאזי
י"ל דמדהוה פשיטא לרב ושמואל דלא חשיב כגבוי אף מדרבנן
ה"ה דנשמע מזה אף לדידן דשעבודא דאורייתא ,דאל"כ הלא
אין לשמוע כלל מדברי רב ושמואל לדידן דקיי"ל כר' יוחנן ב"ת
קעה :דשעבודא דאורייתא ,ודו"ק היטב.
נפק"מ בכ"ז בישוב מנהג הארצות למהרי"ק ולא ס"ל למהרי"ק
כמנח"ח
יא .והנה התומים ס' ס"ז סק"ב ביאר כוונת המהרי"ק שהצדיק
מנהג הארצות שלא נהגו שמיטה בזמן הזה ,דזהו מכח דברי
הרמב"ן בספר הזכות דאי שמיטת כספים בזמן הזה דרבנן שפיר
יש לעשות מעשה כסברת ר' יוחנן ,ולכאו' יש להעיר על זה לפי
סברת המנח"ח הנ"ל דאין ספיקו של ר' יוחנן מוציא מידי ודאי
דרב ושמואל ,דלכאו' לפי"ז ליתא לסברת מהרי"ק ותומים הנ"ל.
אולם לפי האמור בסק"י נוכל לומר בדעת מהרי"ק דס"ל כהצד
שביארנו דליכא למשמע כלל מרב ושמואל משום דלטעמייהו
דשעבודא לאו דאורייתא לא חשיב כגבוי אף לענין שמיטה בזמן
הזה ,ואנן דקיי"ל שעבודא דאורייתא לא נשאר לנו בזה אלא
ספיקא דר' יוחנן ,ושוב שפיר י"ל כמהרי"ק ,ודו"ק.
ישוב נוסף למהרי"ק
יב .ונראה עוד בדעת מהרי"ק ע"פ דמוכח בב"ב קעה( :וברשב"ם
ד"ה ומי אמר רבה) דביתומים שירשו חוב וגבו קרקע למ"ד
דבכור נוטל פי שניים ,דהוה לי' מוחזק ,הוא רק אי שעבודא
דאורייתא ,ואי שעבודא לאו דאורייתא אינו נוטל פי שנים דאינו
מוחזק אלא ראוי ,וחזינן להדיא דאף דמדרבנן תיקנו בזה שעבוד
לא עשאוה כדין ממון גמור דאורייתא ,ויעוי' בספר שערי חיים
להגרח"ש זצ"ל קידושין סי' ט"ז שהאריך לבאר יסוד זה דשאני
דין שעבודא דאורייתא מאשר שעבודא דרבנן ,ויש להוסיף דכן
מתבאר אף בדברי הנתיבות ק"ז ס"ק ז' שכתב דאי שעבודא
לאו דאורייתא ליכא דין משתרשי ביורש שמכר המשעבדי
משא"כ אי שעבודא דאורייתא ,וביאור הדבר דאי שעבודא
דאורייתא חשיב כקנה כבר זכות בגוף הנכס והוי כממון התופס
חליפיו משא"כ אי שעבודא לאו דאורייתא ,וכעי"ז מבואר בדברי
התומים שרצה לתלות דינא דבכורות מ"ט דתליא בשעבודא
דאורייתא ,הרי שאף שתיקנו חכמים דין שעבוד לא תיקנוה כעין
דאורייתא וכמבואר בכל הנ"ל.
ואשר מעתה י"ל דאכן בין בשמיטה דאורייתא ובין בשמיטה
דרבנן אין ללמוד כלל מדברי רב ושמואל ,משום דלטעמייהו
דשעבודא לאו דאורייתא לא חשיב כגבוי ,ומשמע מכל הנ"ל
דהיינו אף כשכתוב השעבוד בשטר ,ועיין ,ושוב נמצא דלדידן
דקיי"ל שעבודא דאורייתא לרוב הפוסקים לא נוכל לשמוע כלל
מידי מדברי רב ושמואל ,ואין לנו אלא ספיקא דר' יוחנן ,ושפיר
י"ל כמהרי"ק דלדידן דשמיטה בזמן הזה דרבנן נוכל להקל
בספיקא דר' יוחנן ,ודו"ק היטב.
נ.ב .ומש"כ בגליון הקודם סק"ב בביאור דברי הרשב"ם ,שו"ר
כסברא זו בביאור דברי הגמ' ב"מ נז .בקה"י בכורות סי"א והוכיח
כן מלשון הגמ' ב"ק יד :דבר השווה כל כסף היינו קרקע לפי שאין
אונאה לקרקעות ,ויעוי"ש שביאר הדברים כעין מש"כ ,ולהאמור
יש לזה יסוד גדול מדברי הרשב"ם בתרי דוכתי ,בב"ב ובגיטין.

משנת שביעית

הישוב דבכל קניה
י"ל
[ובקצרה
הגאון הגדול ר' איתמר גרבוז שליט"א
הוא לפרוע החוב,
התשלום אח"כ
אבל
שביעית,
ולכן ל"ה דמי
האתרוג מה"ת],
כאן הוא לקנות
מתיישבא קושית
אמנם אכתי לא
הגרעק"א לר"ל דס"ל דמשיכה קונה מה"ת ,וא"כ לדידיה ודאי ל"ה דמי שביעית אח"כ וצ"ע[ ,והעירוני עוד דיכול ליתן
פרוטה בשביל קניו כסף( ,והוא פחות ממזון ג"ס דשרי לע"ה) ,והשאר יתן לפרעון החוב].
שו"ר דאם כי הדברים שנתבארו מבוארים בסברא ובחשבון ,אבל ל"ה כלל ישוב ע"ק הגרעק"א ,דיעוי"ש בתוס' בע"ז
ס"ב ע"ב ד"ה יאות שכ' בריש דבריהם דאם משלם אחר שאכל החפץ ל"ה דמי שביעית ודמי ע"ז ,וכתבו דלפ"ז סוגין
דסוכה איירי דמשלם קודם שאכל האתרוג ,ואח"כ כתבו דעוד הוסיף ר"י דאם קנה ואח"כ שילם ל"ה דמי ע"ז ,וטען
הגרעק"א דא"כ ל"ה דמי שביעית ,וא"כ יש עיצה פשוטה בסוגיא דסוכה ,והיינו דהרי בתוס' מוכח דא"צ לקנות בכסף,
דא"כ איך כ' בריש דבריהם דישלם אחר שאכל האתרוג ,וע"כ דס"ל דקנין דרבנן מהני לדאורייתא ,או דקיימי לר"ל,
וא"כ ק' הגרעק"א במקומה עומדת.
[ויעו"ש ברעק"א שכ' עוד דאם קנה בכסף קודם ל"ה דמי האתרוג כיון דרבנן ביטלו קנין כסף עיי"ש ,אמנם בבה"ל ס'
תרנ"ו הביא די"ל דבמקום מצוה לא בטלו קנין כסף ולפ"ז ל"ק קושיא זו].
בענין נוי סוכה מאתרוג של שביעית
דנו הלומדים האם מותר לעשות נוי סוכה מאתרוג של שביעית ,דכיון דנאסר בהנאה לז' ימים חשיב כמפסידו לזמן
זה ,ואפשר דכיון דהוי רק לזמן מועט בעלמא ובלא"ה אין עומד לאכלו עכשיו לא חשיב הפסד( ,ועיין בספר הסוכה
מילואים לפרק י"ד אות ט' שהביא נידון בזה) ,ומצינו בצל"ח ביצה י"ט ע"ב שכ' דהא דאסור למעט זמן אכילה
בקדשים הוא דוקא בסוף הזמן ,בל בתחילת הזמן ליכא איסור[ ,ולכן תודה בע"פ אין אסור משום שממעט זמן אכילת
המצה ביום] ,והרי מותר להקריב קרבן סמוך לסוף היום אע"ג דממעט בזמן אכילתו בתחילת הזמן ,אמנם י"ל דשם
הוי רק מיעוט זמן ,אבל היכא דאוסר לזמן גרע דאוסר הדבר ומפסידו י"ל דכה"ג אסור[ ,וכמו די"ל דאסור לעשות קונם
כללי לזמן על פירות שביעית דחשיב כמפסידם וה"נ אסור לעשות מהם נוי סוכה] ,ובשם פוסקי דורינו הובא דהכריעו
דהדבר מותר ,ולא חשיב הפסד פירות שביעית[ ,ועי' בס' פירות שביעית שציין לכמה ספרים שהתירו ד"ז ,וכ"כ בשם
מרנן הגרנ"ק זצוק"ל והגרח"ק זצוק"ל].
והנה להמבואר בס' תרל"ח ס"ב דאפשר לומר על נוי סוכה איני בודל מהם כל ביה"ש ,ויעוי"ש ברמ"א דטוב להתנות
כן [אמנם במטה אפרים בסדר עבודת היום של ערב סוכות לא הזכיר ד"ז] ,א"כ בלא"ה אין נאסר ושרי לעשות כן,
אך הנידון אם שרי היכא דלא אמר איני בודל ,אמנם ראיתי לדון די"ל דאם נימא דאסור להקצות לנוי סוכה דחשיב
כמפסיד הפרי ,א"כ י"ל דלא יחול ההקצאה וכמבואר בבכורות י"ב ע"ב דבהמת שביעית לא חל בזה קדושת בכורה
כיון דלאכלה ולא להפסד ,כן טען בס' הערות עמ"ס בכורות שם ,אבל י"ל דכ"ז בקדושת התורה אמרינן דלא חל כיון
דסותר לקדו"ש ,אבל כאן דהוי הקצאה של אדם ודאי חל ,דאל"כ וכי האוסר פירות שביעית בקונם כללי האם לא יחול
הקונם משום לאכלה ולא להפסד ,וע"כ דהוי רק סברא בקדושת בכור דחל ע"י התורה ,ולא במה דחל ע"י הקצאתו.
והנה לכאו' יש לפשוט ד"ז ממשנה ערוכה דף ל"ט ע"א דשרי ליקח אתרוג של שביעית למצות אתרוג ,והרי האתרוג
נאסר ,וע"כ דהא לא חשיב דמפסיד פירות שביעית [אמנם יש לדחות דמתני' איירי היכא דאמר דלא מקצהו למצותו
דלא נאסר האתרוג].
אלא דיש לדון בזה עפמש"נ בארוכה בענין אתרוג של שביעית די"ל דהא דשרי ליטול אתרוג של שביעית ,ול"ד
לאתרוג של תרומה דלא יטול מפני שמפסידה מפני דהשימוש דנטילת האתרוג הוי חד משימושי הדבר דניתן לזה
פירו"ש ,דכ"ד דהנאתו וביעורו שוה מותר ליהנות בפירות שביעית ,וכ"כ הנצי"ב במרומי שדה ,ונתבאר שם דלכן
קדוש גם בנטעו למצותו ,וכן מה"ט תופס קדו"ש לפי השיווי למצוה ,ולא לפי השיווי לאכילה ,וא"כ לפ"ז הרי אין ראיה
מהא דנוטלו למצות אתרוג ,דשם זה אחד משימושי הפירות שביעית דניתן לזה דהנאתו וביעורו שוה ,ומשא"כ נוי
סוכה לא חשיב הנאתו וביעורו שוה ,וא"כ אין ניתן לזה ובזה יש לדון דאפשר דאסור להקצותו לנוי סוכה.
אלא דיש לומר עדיין דשרי עפמש"כ בבה"ל תרל"ח בשם החת"ס דאתרוג של נוי סוכה שרי למצות אתרוג ,וא"כ
אכתי אין מפסידו במה שמקצהו לנוי סוכה כיון דשרי לקיום מצות אתרוג ,דהוא אחד משימושי האתרוג בשביעית
[אמנם בשער המשפט בסופו בתש' נחלת אבות תש' חלק ע"ד ונקט דאין יוצא באתרוג של נוי סוכה דחשיב דל"ל
היתר אכילה ,והחת"ס נקט שם דמשום הך איסורא לא חשיב דל"ל היתר אכילה ,ויש להאריך בביאור פלוגתתם],
אלא דלפ"ז באתרוג פסול למצוה יהא אסור לתלותו לנוי סוכה ,כיון דעומד רק לאכילה ואוסרו מאכילה[ ,אלא דיש
להוכיח מהא דמותר ליטול לולב של שביעית ואע"ג דמבואר בגמ' סוכה דף מ' דקדוש בקדו"ש ,ובלולב הרי אין
קדושתו משום המצוה אלא משום דמכבדין בו את הבית ,וכמבואר בסוכה שם ובר"ש כיון דאין מתכלה ע"י נטילתו,
ומוכח דלא איכפ"ל דנאסר לז' ימים( ,אמנם לא הוזכר שם בסוגיא להדיא דמותר ליטול לכתחילה לולב של שביעית),
וכן יש להוכיח מהא דאסור ליטול אתרוג של תרומה מפני שמפסידו וכ' רש"י במשמוש היד ,ולא פירש משום
שאוסרו לז' ימים ,וע"כ דהא לא חשיב הפסד] ,אמנם אם אומר איני בודל שפיר יכול לתלותו ,ובלא"ה ראוי לעשות כן
וכש"כ הרמ"א בס' תרל"ח כדי שיוכל לטלטל הנוי בשבת ויו"ט.
בענין אתרוג של שביעית בכמה הוא תופס דמיו
תוס' בסוכה דף ל"ט ע"א ד"ה יותר כתבו דהא דאתרוג של שביעית תופס דמיו ,באתרוג שכשר והדר לברכה תופס
דמיו כפי השיווי של האתרוג למצותו ,ובפנ"י תמה ע"ד התוס' דכיון דבשביעית איכא דין לאכלה א"כ י"ל דלא חל
קדושת שביעית אלא כפי דמי שוויו לאכילה ,אבל בדברי התוס' מבואר דכיון דדמיו הוא כפי שיווי האתרוג למצוה
חשיבא כל דמיו דמי שביעית ,ובמנ"ח מצוה שכ"ה אות י"ד ר"ל דתופס רק כפי שיווי דמיו לאכילה ואסור לאכול כולו
מפני תערובת[ ,ועיין דרך אמונה פ"ו משמיטה ויובל ה"ו ס"ק ל"ז שהביא הך פלוגתא] ,ויש לדון לדברי התוס' האם
במחלל אתרוג של מע"ש האם נמי חל החילול כפי שיווי האתרוג למצוה או רק כפי שיווי האתרוג לאכילה ,אלא די"ל
דחלוק דרך מקח או דרך חילול ,דכ"ד התוס' הוא דוקא בדרך מקח בזה תופס כל שיווי המקח ,אבל בדרך חילול י"ל
דהוי רק כפי השיווי לאכילה .ח
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קדושת שביעית בד' מינים תשפ"ג
וכו' ,וצ"ע.
ומבואר דאף שהחזו"א חזר בו ממה דנקט בתחילה
הגאון הגדול ר' מ"מ לובין שליט"א
אתרוג שחנט בשביעית ונלקט במוצאי שביעית
בודאות ,אך מ"מ גם לא הכריע לאידך גיסא ,ויתכן
הנה כידוע נחלקו תנאים [ר"ה ט"ו ב' ,וסוכה מ' א']
שאין אוכלים על ירקות היוצאים לשמינית כשאין
אם קדושת שביעית באתרוג תליא לפי חנטתו כאילן,
בהם קדוש"ש.
באתרוג
ולהיפך
בשביעית,
ונלקט
שביעית
או לפי לקיטתו כירק ,ונפק"מ באתרוג שחנט בערב
ומעתה אי נימא הכי דיש לחוש שזמן הביעור של ירקות הוא במוצאי שביעית [כשכלו מן
שחנט בשביעית ונלקט במוצאי שביעית.
השדה הירקות שנתלשו בשביעית] ,א"כ יש לדון לענין אתרוג דלשיטת הרמב"ם חוששים בו
שחנט
אתרוג
ולכן
לשביעית,
חנטה
בתר
אתרוג
לן
ולדינא רוב ראשונים נוקטים דקיימא
גם למ"ד דאזלינן בתר לקיטה ,א"כ זמן ביעורו יהיה במוצאי שביעית בשעה שכלו מן השדה
ונלקט
בשביעית
שחנט
אתרוג
ומאידך
דבר,
לכל
כשישית
בשישית ונלקט בשביעית דינו
האתרוגים הנלקטים בשביעית ,ויל"ע כמה זמן זה ,ויל"ד האם יתכן דבט"ו בתשרי של מוצאי
בשמינית דינו כשביעית לכל דבר.
שביעית כבר כלו לחיה מן השדה.
לקיטה,
בתר
גם
דאזלינן
באתרוג
להחמיר
י"ב]
הל'
משמיטה
אמנם שיטת הרמב"ם [פ"ד
קיום ביעור באתרוג במוצאי שביעית
וז"ל הירק בשעת לקיטתו ,והאתרוג אפילו היה כפול קודם ר"ה ונעשה כככר בשביעית חייב
וכידוע שיטת הרמב"ם דביעור היינו דווקא לבער מן העולם ,אך לדינא הכריע החזו"א דקיימא
במעשרות כפירות ששית ,ואפילו היה כככר בששית הואיל ונלקט בשביעית הרי הוא כפירות
לן להקל כשא"ר דלא צריך לבער מן העולם ,וסגי בהפקר ,אך מ"מ אי נימא דלא מוכרע מתי
שביעית ,ומתעשר כפירות ששית להחמיר ,ע"כ .מבואר ברמב"ם דאתרוג שחנט בשישית
זמן הביעור של אתרוג [אם אזלינן בתר לקיטה] ,ויש לחוש במוצאי שביעית בכל יום דילמא
ונלקט בשביעית ,מחד גיסא נוהג בו קדוש"ש כיון שנלקט בשביעית ,ומאידך חייב במעשרות
היום הוא זמן הביעור ,מעתה יצטרך להפקיר בכל יום את האתרוג ,או להפקירו פעם אחת ולא
כיון שחנט בשישית.
לזכות בו עד שיעבור בודאי זמן הביעור ,וא"כ ביו"ט ראשון של סוכות דבעינן לכם לא יוכל
ובאמת דבדברי הרמב"ם יש כאן חידוש גדול דאם מחמירים לנהוג קדוש"ש באתרוג בין לפי
לקיים בו מצות אתרוג ,אא"כ יזכה בו ויפקירנו באותו יום.
חנטה ובין לפי לקיטה ,א"כ לענין מעשרות הו"ל למיזל לקולא לפטור בתרווייהו ,דכיון דמספק
ובאמת דכל הנדון הוא כשיש לו אתרוגים יותר ממזון ג"ס ,אך יכול לשייר פחות ממזון ג'
נוהג בו קדוש"ש וצריך להפקירו ממילא גם על הצד דאינו קדוש בקדוש"ש הרי הוא פטור
סעודות ,וא"כ אתרוג אחד לכל א' מבני ביתו מסתמא חשיב פחות ממזון ג' סעודות ושפיר
דהו"ל הפקר ,וכמבואר סברא זו בגמ' [ר"ה דף ט"ו ע"א ,עיי"ש בתוס' ד"ה בשלמא] ,אך כן
יכול לשיירו ואי"צ לבערו ולהפקירו ,אכן בעיקר הדבר נראה דאין לחוש בזה לפי המבואר
היא דעת הרמב"ם דלענין חנטה בשישית ולקיטה בשביעית יש להחמיר הן לענין קדוש"ש
בחזו"א דגם לשיטת הרמב"ם עיקר הדין הוא דאתרוג אזלינן בתר חנטה ,ולכן אתרוג שחנט
והן לענין מעשרות ,אמנם חנטה בשביעית ולקיטה במוצאי שביעית ,מבואר בחזו"א דגם
בשביעית פטור בודאי מתרו"מ [ויתכן דאפילו אם הבעלים צווח שאינו מפקירו] ,אלא שחידש
להרמב"ם אי"צ לעשר ,כיון דהעיקר שאתרוג בתר חנטה לשביעית ממילא הו"ל הפקר ופטור
הרמב"ם דלענין קדוש"ש מחמירים גם בתר לקיטה ,אבל כאן דהנדון הוא באתרוגים שחנטו
ממעשרות[ .אולם הכס"מ ס"ל בדעת הרמב"ם דגם אתרוג שחנט בשביעית ונלקט בשמינית
בשביעית הרי דחשיבי בודאי כפירות שביעית ,וזמן הביעור שלהם רק שיכלו האתרוגים שחנטו
צריך לעשרו לחומרא].
בשביעית .ועוד יש להוסיף דאפילו אי נימא דכשכלו מהשדה האתרוגים שנלקטו בשביעית
ולמעשה כתב החזו"א דמדינא יש להקל כדעת שאר הראשונים דלענין שביעית אזלינן רק בתר
הו"ל זמן הביעור באתרוגים ,מ"מ מסתבר דאי"ז בתחילת שמינית ,דהרי כפי שמבואר בחזו"א
חנטה אלא שנהגו להחמיר כדעת הרמב"ם .ובפשטות פלוגתא זו אם מחמרינן למיזל באתרוג
סגי במה שנשתייר לחיות במאורותיהן וחוריהן ,וכיון שאתרוג אינו דבר שמתקלקל לאלתר
גם בתר לקיטה אינה נפק"מ למוצאי שביעית ,דהרי לשיטת שאר הראשונים אזלינן בתר חנטה
מסתמא זמן ביעורו הוא אחר זמן טפי.
בודאי ,וגם לדעת הרמב"ם העיקר דאזלינן בתר חנטה ,אלא דמחמירים לחוש גם ללקיטה,
אמנם בעיקר דברי החזו"א הנ"ל דדן האם זמן הביעור של ירקות הוא מיד במוצאי שביעית
וא"כ אתרוגים שחנטו בשביעית ונלקטו במוצאי שביעית ודאי יש לנהוג בהם קדוש"ש.
[כשיכלו מן השדה הנלקטים בשביעית] כמדומה למעשה המנהג להקל בזה.
ביעור באתרוג במוצאי שביעית
קדושת שביעית בלולב
אלא דיש לדון דיתכן דלמ"ד אזלינן בתר לקיטה נפיק מינה חומרא גם במוצאי שביעית ,לענין
קדושת שביעית בלולב ,כידוע נחלקו הראשונים אם מדינא דגמרא יש קדוש"ש בלולב,
זמן ביעור של אתרוגים וכפי שיתבאר ,דהנה נחלקו תנאים בירושלמי [פ"ט ה"ג] לענין פירות
ובפשטות סוגית הגמ' בסוכה מבואר דיש קדוש"ש בלולב ,דתנן [דף ל"ט ע"א] הלוקח לולב
שעושים ב' פעמים בשנה [דיופרי] אם אוכלים פירות הראשונים על פירות השניים ,והיינו
מחבירו [ע"ה] בשביעית נותן לו [המוכר] אתרוג במתנה ,והיינו דהלולב אינו קדוש בקדוש"ש
בגוונא דהפירות הראשונים לא כלו מן השדה עד שבאו הפירות השניים ,ובזה נחלקו אם
והאתרוג קדוש בקדוש"ש ,וכיון שאסור למסור לע"ה דמי שביעית [יותר מג"ס] לכן אין יכול
בשעה שכלו הפירות של הגידול הראשון מן השדה צריך לבערם מן הבית ,או שכל זמן שלא
לקנות האתרוג מהע"ה וצריך לשלם על הלולב ולקבל את האתרוג במתנה ,ובגמ' אמרינן דאם
כלו הפירות של הגידול השני מן השדה אי"צ לבער גם את הגידול הראשון מן הבית ,עיי"ש.
לא רצה ליתן לו אתרוג במתנה ,מבליע לו דמי אתרוג בלולב.
ולדינא קיימא לן לקולא [וכתנא דמתני'] דכל זמן שלא כלו הפירות של הגידול השני מן השדה
ובתר הכי פריך הגמ' מאי שנא אתרוג דקדוש בקדוש"ש ,ולולב אינו קדוש בקדוש"ש ,ומסקנת
אוכלים גם את הפירות של הגידול הראשון.
הגמ' דאיירי בסוכות של תחילת שביעית ותנא דמתני' סבר דבאתרוג אזלינן בתר לקיטה,
אין אוכלין פירות שביעית על שמינית
ובלולב אזלינן בתר חנטה ,ולכן האתרוג קדוש בקדוש"ש כיון שנלקט בשביעית ,והלולב אינו
אמנם כל זה דווקא בגידול דו שנתי ,אבל בפירות של גידול חד שנתי לכו"ע אין אוכלין פירות קדוש כיון שחנט בשישית .ולפי"ז לתנא דמתני' ,בסוכות של מוצאי שביעית דין המשנה
של שנת השביעית על פירות של שנת השמינית ,אפילו בגוונא שפירות שביעית לא כלו עד הוא להיפך ,דהלוקח אתרוג מחבירו [שאינו קדוש בקדוש"ש ,כיון דנלקט בשמינית] ,נותן
שבאו פירות של שמינית ,מ"מ בשעה שיכלו פירות שביעית מן השדה צריך לבערם מן הבית ,לו [המוכר] לולב במתנה [שהלולב קדוש כיון שחנט בשביעית] ,אכן לדינא קיימא לן לעיקר
וכפי שמוכח מהא דאתרוג יש לו ביעור כמפורש בגמ' ר"ה ט"ו א' ,ואף דאיתא בגמ' סוכה ל"ה דאתרוג אזלינן בתר חנטה ,וכמש"כ הראשונים עפ"י המבואר בסוגיא בר"ה ט"ו ב'.
א' דאתרוג נקרא "פרי עץ הדר" לפי שדר באילנו משנה לשנה ,וכשגדלים אתרוגים של שנה ולפי"ז בסוכות של תחילת שביעית גם האתרוג וגם הלולב אינם קדושים בקדוש"ש ,שהרי
הבאה עדיין אתרוגים משנה שעברה נמצאים על העצים ,ומבואר דמ"מ יש ביעור באתרוגים חנטו בשישית ,ומאידך בסוכות של מוצאי שביעית גם האתרוג וגם הלולב קדושים בקדוש"ש
ולא אמרינן דלעולם לא כלה מן השדה ,ועל כרחך דבשעה שכלה הגידול של שנת השביעית מן אפילו אם נלקטו בשמינית ,שהרי חנטו בשביעית.
השדה ,צריך לבערו מן הבית אף שכבר יש בשדה פירות של שנת השמינית.
ובטעמא דלולב קדוש בקדוש"ש אף שעצים בעלמא אינם קדושים בקדוש"ש פירש"י [בדף
זמן הביעור בירקות
מ' ע"א ד"ה יצאו] וז"ל לולב עיקר הנאתו לכבד את הבית ,והוא שעת ביעורו וקלקולו ,ודמי
ומעתה יש לדון מתי זמן הביעור של ירק דהרי בירקות אזלינן בתר לקיטה ,וא"כ בשעה שיצאה להנאת אכילה וכו' ,ע"כ .אמנם בר"ן [דף י"ט ע"ב מדפ"ה ד"ה הלוקח] כתב בטעמא דמותר
שביעית כל הירקות המחוברים הם ירקות של שמינית ,וא"כ יל"ד אם כשם שאין אוכלים לקנות לולב מע"ה ואין בזה משום מסירת דמי שביעית לע"ה ,וז"ל אבל דמי לולב שרי משום
על גידול של שמינית ,הכא נמי אין אוכלים על ירקות היוצאים לשמינית דאינם קדושים דבת שישית הנכנסת לשביעית הוא כדאיתא בגמרא ,אי נמי דלולב עצים נינהו ,ועצים אין
בקדוש"ש ,ובאמת דמסברא היה מקום לומר דחשיב שכלה לחיה מן השדה ,שהרי כעת בהם קדוש"ש ,ע"כ .הרי דלא"נ בר"ן לולב אינו קדוש בקדוש"ש .וכן מבואר בפיהמ"ש
הירקות המחוברים כבר אינם הפקר ורשאי הבעלים לשומרם ,וממילא אינם עומדים למאכל להרמב"ם שכתב אבל הלולב מותר למכרו כמו העצים ,ואין קדושת שביעית חלה עליו ,ע"כ.
חיה[ ,ובפרט למאי דקיימא לן דאין אוכלים על השמור א"כ מעתה ירקות האלו שמורים הם] .ובאחרונים דנו ליישב סוגית הגמ' לפי שיטת הרמב"ם והר"ן הנ"ל ,עיין בספר כפות תמרים.
וכן נקט מתחילה החזו"א [סי' ט"ו סוף ס"ק ג'] וז"ל נראה דאין אוכלין ירק של שביעית בשביל נמצא דבעיקרא דדינא נחלקו הראשונים אם בלולב נוהג קדוש"ש ,או שדינו כעצים דאין בהם
ירק שיצא לשמינית כיון דזה שיצא לא קדוש ,אך אח"כ החזו"א חזר בו וכתב וז"ל במה קדוש"ש.
שכתבתי לעיל שאין אוכלין ירק של שביעית על מה שיש לחיה מזה המין שיצא לשמינית אכן לדינא נקטינן להקל ,דגם לדעת הראשונים דמדינא דגמרא לולב קדוש בקדוש"ש ,מ"מ
דכיון דיצא לשמינית הו"ל פירות שמינית אפשר דאינו כן דלענין זה לא אזלינן בתר לקיטה זהו דווקא משום שעומד לשימוש של טאטוא כמבואר ברש"י ,וכיון שבזמנינו לולב בסתמא
אלא כל שהגיע לעוהמ"ע בשנת השביעית מקרי פירות שביעית וקרינן בהו יש לחיה בשדה אינו עומד לטאטוא לכן י"ל דלכו"ע אינו קדוש בקדוש"ש ,ומצד הדין לא נוהג כיום קדוש"ש
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אך בזמנינו שאין משתמשים בלולב לטאטוא הרי
בלולב.
שאינו עומד לכך ואינו קדוש בקדוש"ש.
ומ"מ יש מחמירין לנהוג קדוש"ש בלולב ,אך מ"מ גם
הגאון הגדול ר' מ"מ לובין שליט"א
אמנם למעשה כיון דעיקר דין קדוש"ש במיני בשמים
מי שמחמיר לנהוג קדוש"ש בלולב יכול ליטול לולב
הוא ספק בירושלמי ,ובזה"ז שביעית דרבנן ,לכן
זה למצוה ,שהרי אינו מפסידו כלום ,ורק יזהר לא
בהדסים יש מקום לסומך להקל לקנות כיון שעיקר
לנהוג בו הפסד ולשורפו [ולענין לקנות מע"ה ודאי יש
להקל ואי"צ לחוש משום סחורה ומסירת דמי שביעית לע"ה כיון דעיקר האיסור על המוכר ,האיסור על המוכר והמוכר יש לו על מי לסמוך ,אמנם המדקדקים נזהרים לקנות באופן שאין
חשש.
והרי המוכר נוהג בהיתר].
ערבות
עשיית קויישקלעך מלולב הקדוש בקדוש"ש
וכן אם לולב נוהג בו קדוש"ש ממילא אין לעשות מעלי הלולב קויישקלעך ,שהרי תשמיש
זה אינו משתמישי שביעית דהרי זה תשמיש כלי ,וכמו שעצים אין קדושים בקדוש"ש אף
שעומדים לכלים ,ועיין בהמשך ,אך מ"מ לאחר שעשה מהם קויישקלעך פקע מהם קדוש"ש,
ומותר לקנותם ולהפסידם ,וכמבואר בירושלמי לענין תבן וקש של שביעית שנתנן בתוך הכר
שפקע מהם קדוש"ש.
ומי שרוצה להחמיר לנהוג קדוש"ש בלולב צריך ליזהר שלא לאבד הלולב כל זמן שראוי
לשימוש של טאטוא ,ובשעה שכבר אינו ראוי לטאטוא פקע ממנו קדוש"ש ומותר לאבדו.
קדושת שביעית בסכך
וכעת יל"ד לענין ענפי דקל שעומדים לסכך ,האם הם קדושים בקדוש"ש ,ולדעת הראשונים
דלולב אינו קדוש בקדוש"ש דדינו כעצים ,א"כ בפשטות ה"ה סכך אינו קדוש בקדוש"ש.
אך לדעת הראשונים דלולב קדוש בקדוש"ש יל"ע אם סכך קדוש בקדוש"ש ,ויל"ד בזה
בתרתי ,חדא ,בזמן חז"ל דלולב היה קדוש בקדוש"ש ,א"כ מתחילה כשהסכך עדיין היה במצב
של לולב הרי היה קדוש בקדוש"ש ,וא"כ אף אם סכך מצד עצמו אינו קדוש בקדוש"ש ,אך
מ"מ הרי בתחילה היה לולב והיה קדוש בקדוש"ש ,והיאך יפקע קדושתו ,אכן הביאור הוא
דאף שמתחילה הלולב היה קדוש בקדוש"ש והו"ל הפקר ,ושאר דיני קדוש"ש ,אך בשעה
שהלולב נפתח ונהיה חריות של דקל וכבר אינו ראוי לטאטוא ממילא פקע ממנו קדוש"ש,
ויל"ד היאך כעת הבעלים זוכה בענפי הדקל במחובר ,ויתכן שזוכה בהם בקנין חצר ,ואכמ"ל.
אלא דיש לדון בעיקר הדבר האם סכך קדוש בקדוש"ש מצד שעומד לתשמיש של סכך ,דהנה
החזו"א דן לענין פשתן מאי טעמא אין בו קדוש"ש ,ומבאר החזו"א [סימן י"ג ח'] וז"ל ובזה יש
ליתן טעם שאין פשתן קדוש בקדושת שביעית ,וכמש"כ לעיל סי' י' סקי"ב ,וקשיא לן מ"ש
מצבע ,ולהאמור י"ל דכיון שעשאו בגד בטל לי' כיון שנשתנה והוי כתבן בכר ולא דמו ללולבין
שעשאן מטאטא וכו' ,וטעם זה צריך נמי לעצים העומדין לבנין ולעשות כלים ,ומשמע דגם
אלו לא קדשי ,ע"כ.
ומעתה לכאורה לענין סכך כיון דהשימוש של הסיכוך הרי הוא שימוש בסכך כמות שהוא
בלא לשנותו לפנים חדשות ,א"כ למה לא יהיה בו קדוש"ש ,אכן מ"מ כמדומה לא מצינו מי
שיחשוש לקדוש"ש בסכך ,ויתכן דכיון שהשימוש של סכך הוא לסכך עם הסכך ולעשות ממנו
אהל ,א"כ אף שאין כאן שינוי בעצם הסכך ,אך מ"מ יש כאן שינוי במהות הדבר דמתחילה היה
ענפים וכעת נעשה חלק מאוהל ,א.ה .ודומיא דמאי דאמרינן לענין בית שסככו בזרעים דאף
דמטמא בנגעים לא חשיב סופו לטמא טומאה חמורה דמה שמטמא טומאת נגעים חשיב ליה
מעשה עץ ,והיינו דמטמא בתורת בית ,ולא בתורת זרעים ,והיינו דכשמסכך את הבית בזרעים
או בענפים יש להם תורת אוהל ולא תורת זרעים וענפים ,ודו"ק.
א.ה .אלא דיל"ע דאף אם מצד מה שהסכך עומד לסיכוך לא משוי ליה קדוש"ש ,אך הרי
מבואר בגמ' [בשבת דף נ' ע"א] דחריות של דקל עומדים לישיבה [בזמנם] ,וכדאיתא במג"א
דחריות של דקל שגדרן בסתמא [ולא חשב עליהם להדיא להסקה] אינם מוקצה כיון דסתמא
עומדים לישיבה כמות שהם ,וא"כ לכאורה שהסכך יהיה קדוש משום שעומד לישיבה ,ועיין.
קדוש"ש בהדסים
קדוש"ש בהדסים ,בירושלמי נסתפק אם במיני בשמים יש קדוש"ש ,ובאחרונים נטו להחמיר
בספק זה ,ובפשטות לפי"ז הדסים ג"כ הו"ל ספק קדוש"ש ,ונפק"מ לאיסור סחורה והפסד
ושאר דיני קדוש"ש .אולם בדרך אמונה [פ"ז משמיטה ,צהה"ל רכ"ב] הביא בזה וז"ל ולפי"ז
בהדסים יש קדוש"ש ,וכן ראיתי למרן ז"ל שהחמיר שלא לקחת הדסים ממשומר ,כמנהגו
שנהג להחמיר לעצמו במשומר ,וגם משום איסור סחורה ,אך שמעתי שצידד להקל בזה[ ,וכן
כתב בספר ציץ הקודש ח"א סי' ט"ו בשם מהרי"ל דיסקין ז"ל] ,ואולי משום שבזמנינו אין רובם
עומדים לריח ,אלא למצוה או לנוי ,וצ"ע.
ובאמת דהוא חידוש גדול לומר דהדסים בזמנינו אין עומדים לריח ,חדא דהא מברכים עליהם
ברכת הריח ,ועוד דבגמ' בסוכה [דף ל"ז ע"ב] איתא דהדס של מצוה אסור להריח בו ואתרוג
של מצוה מותר להריח בו ,והטעם דהדס דעומד לריח ,כי אקצייה מריחא אקצייה ,אבל אתרוג
דלאכילה עומד ,כי אקצייה מאכילה אקצייה ,ואטו בזמנינו הדס של מצוה מותר להריח בו כיון
דאינו עומד כ"כ לריח[ ,ועל כרחך דגם בזמנינו הדס עומד לריח] .ועוד יש להוסיף דאפילו אם
באמת בזמנינו הדס אינו עומד לריח ,יתכן דאי"ז סיבה להפקיע ממנו קדוש"ש ,כיון דשימוש
של הדס לריח הוא שימוש בעצם ,ולכן גם אם לא משתמשים בהדס לריח מ"מ ההדס
בעצמותו עומד לריח וזהו תשמיש חשוב דידיה ,ומשא"כ שימוש של טאטוא בלולב שאינו
שימוש בעצם ,אלא דבזמן שמשתמשים בלולב לטאטוא הרי זה סיבה שיחול עליו קדוש"ש,

בערבות ודאי אין נוהג בהם קדוש"ש ,ואפילו שעומדים למצוה ,ויתכן שעל ידי קיום המצוה
גורם לביעורם ,מ"מ לא משוי ליה דבר שהנאתו וביעורו שווה ,דתשמיש של מצוה לא שמיה
תשמיש ,וכדמוכח בראשונים דגם אם לולב קדוש בקדוש"ש זהו רק מצד שעומד לטאטוא
אך מצד שעומד למצוה אי"ז סיבה לקדשו בקדוש"ש ,וע"כ דתשמיש של מצוה לא מיקרי
תשמיש לענין קדוש"ש.
איסור נעבד
עד כאן נתבאר דין קדוש"ש בארבעת המינים ,וכעת יש לדון לענין איסור נעבד ,וכידוע נחלקו
הראשונים אם פירות שנעבדו בשמיטה אסורים באכילה ,דהרבה ראשונים [רמב"ן רשב"א
ועוד] פירשו הגמ' בסוף יבמות דפירות של עזיקה היינו פירות שחרשו לצורכם בשביעית,
ולכן הפירות אסורים באכילה ,אך דעת הרמב"ם [ריש פ"ד] דאין איסור נעבד בפירות שעבדו
בהם בשביעית.
אלא שיש לדון לדעת הראשונים דיש איסור נעבד בפירות שעבדו בהם בשביעית ,האם זה
דווקא בדבר שנוהג בו קדוש"ש ,והנה הראשונים הוכיחו איסור נעבד מהמשנה בשביעית
[פ"ד מ"ג] דשדה שנטייבה בשביעית לא תזרע למוצאי שביעית ,ומבואר מזה דאיסור נעבד
לא תלוי בקדוש"ש ,דהרי שדה שנטייבה בשביעית אסור לזורעה למוצאי שביעית אף שאין
בשדה קדוש"ש.
ויש להוסיף דאף שיתכן דאיסור נעבד בפירות שביעית אינו ממש כשדה נטייבה בשביעית,
דהרי שדה שנטייבה בשביעית קיימא לן דהטיבה ומת בנו זורעה אחריו ,ואילו פירות שנעבדו
בשביעית יתכן שאסורים לבנו גם כשמת אביו ,היינו משום דבשדה הרי השדה לא נהיתה
חפצא דאיסורא לגמרי ,שהרי רק בשמינית אסור לזורעה ,ואי"ז אלא איסור שימוש גרידא ולכן
בנו מותר לזורעה ,אבל פירות שנעבדו בשביעית אסורים הם בהחלט ,ולכן יתכן דגם כשמת
אסורים הם לבנו ,אך מ"מ בעצם הדבר מוכח בראשונים דאיסור נעבד אינו תלוי בדין קדוש"ש
וכנ"ל.
נעבד בארבעת המינים
ומעתה יש לדון לענין ארבעת המינים שנעבדו בשביעית במלאכות האסורות אם ראויים
הם לקיום מצוה ,ומסתבר דמלאכות שנעשו עפ"י חכם אף אם אינו מוסכם שמלאכות האלו
מותרות ,מ"מ אם עושה המלאכה היה רשאי לעשות המלאכה עפ"י חכם ,א"כ גם לגבי מי
שנוהג להחמיר במלאכות אלו ,מ"מ הפירות לא נאסרו דכיון שלעושה המלאכה היה מותר
ממילא אין קנס לאסור הפירות.
בעינן היתר אכילה
אך באופן שנעשו מלאכות האסורות בודאי ,יל"ד אם ארבעת המינים ראויים למצוה ,ויש לדון
בזה מכמה טעמים ,דלענין אתרוג שנעשה בו מלאכה הרי דהאתרוג אסור באכילה ,ואתרוג
שאינו ראוי לאכילה אין ראוי למצוה דכתיב לכם ולפיכך בעינן שיהיה בו היתר אכילה ,כמבואר
בסוכה ל"ה א'[ .ונחלקו הראשונים האם בעינן היתר אכילה גם בשאר הימים עי' משנ"ב סי'
תרמ"ט ס"ק מ"ה ובשעה"צ אות מ"ב].
אך לענין שאר מינים שאינם עומדים לאכילה ממילא גם אם אינם ראוי לשימוש מ"מ אין זה
חסרון בדין לכם ,כל שיש בהם דין ממון ,עיין תוס' סוכה ל"ה א' ד"ה לפי ,ובמג"א סי' תרמ"ט
סק"כ ,וא"כ יל"ד לדעת האוסרים נעבד ,האם יש בו דין ממון ,והנה במשנ"ב בהל' שבת [סי'
שי"ח משנ"ב סק"ד ובשעה"צ אות ז'] נקט לענין מעשה שבת דאף שאסור באכילה ושימוש,
אך מ"מ מותר למוכרו [לגוי] ,ולפי"ז מסתמא גם איסור נעבד מותר למוכרו לגוי [עכ"פ כשאינו
קדוש בקדוש"ש] ,ושפיר אית ביה דין ממון.
קיום מצוה אם חשוב שימוש
ועוד יש לדון אף לענין שאר מינים דלא בעינן שיהיה בהם היתר אכילה ,האם יכול ליטול מינים
שאסורים באיסור נעבד ,או דקיום המצוה גופא חשיב שימוש שיש לאסור מדין איסור נעבד.
ולכאורה יש להתיר כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו ,ובפשטות מבואר דזה היתר לכתחילה ולא
רק לענין דיעבד ,כמבואר מהא דאיתא בר"ה כ"ח א' דמודר הנאה משופר או מחבירו מותר
בתקיעה של מצוה.
אך יל"ד לשיטת בעה"מ [שם] שבמצוה דרבנן אין היתר דמצוות לאו ליהנות ניתנו ,א"כ אף
אם ביום ראשון יהיה מותר ליטול למצוה מינים האסורים באיסור נעבד ,אך בשאר ימים יהיה
אסור ,אכן לדינא לא קיימ"ל כשיטת הבעה"מ וגם ביו"ט שני של ר"ה דאינו אלא דרבנן מודר
המשך בעמוד כב
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כולה] דאפשר למחר חשיב אפשר לקיים שניהם,
א .מצות עשה שהזמ"ג בשמיטת כספים ובמצות שבין
הגאון הגדול ר' ישראל אדלשטיין שליט"א
[ודעת הרמב"ן והרשב"א שבת כ"ד ב' דלא אמרי'
אדם לחברו
אפשר למחר ,ועי' קה"י יבמות סי' ה'] ,ואי נימא דאין
כתב החינוך [מצוה תע"ז] דמצות עשה דשמוט נוהגת
נשים חייבות במצות קבורה דביום ההוא א"כ אצל
בזכרים ונקבות ,והקשו האחרונים הא הו"ל מצות
נשים מצות קבורה לא תידחה ל"ת ,אבל אי נימא
עשה שהזמ"ג ואמאי נשים חייבות בזה .עי' בראשית
דהוי מצוה לחבירו ונשים חייבות במצוה דביום ההוא שפיר דוחה .שוב הראני הגרי"ש לסיצין
ביכורים ח"ב ס"א ,ובשו"ת בנין שלמה ח"ב חו"מ סי' א' ,ובדרך אמונה ריש פ"ט משמו"י
שליט"א בשואל ומשיב שתיתאה סוס"י ל"ג שכתב שהקשה לו ר' דוד לנדא במת ביו"ט שני
בבאהה"ל .וע"ע מש"כ בזה בארוכה בקונ' ישא מדברותיך עה"ת פר' ראה.
אמאי יתעסקו בו עממים הא קבורה הוי מצות עשה ולדעת הר"י בתוס' בקידושין דף ל"ד
ויש לדון בזה לפי"מ ששמעתי ממרן הגר"ד לנדו שליט"א שנסתפק אם במצוות שבין אדם
דנשים אינם מצוות בעשה דיו"ט יקברוהו נשים דליתי עשה דקבורה ותדחה ל"ת דיו"ט ,והשיב
לחברו יש פטור זמן גרמא ,ונפק"מ למצות ביומו תתן שכרו דהוי זמ"ג כיון דהוא רק בעונה
דכיון דהמצוה לקברו בו ביום נמצא
הסמוכה לעבודתו[ ,ואף דאי"ז
דהו"ל זמן גרמא ואין נשים חייבות
בתאריך מסוים מ"מ חשיב זמ"ג
במצות עשה זו ,עכ"ד.
מכתב לרבנו מרן הגר"ד לנדו שליט"א בענין זה (אות א')
כמבו' בתוס' בקידושין כ"ט א'
ובעיקר הדבר אם יש פטור זמ"ג
כ"ב אד"א שנת השמיטה תשפ"ב
בס"ד
שהק' דמילה להוי זמ"ג שהוא
במצוה לחברו ,שמעתי להוכיח
רק מיום השמיני] ,אכן אי נימא
שליט"א
לנדו
הגר"ד
מרן
מו"ר
לכבוד
מקידושין דף ל"ד ע"א דאמרי'
דבמצוות שבין אדם לחברו אין
א] מכבר שמעתי מהדר"ג שליט"א לדון במצות ביומו תתן שכרו דנימא דהוי מצות עשה
שם דמצות מזוזה מעקה ואבידה
פטור זמ"ג א"כ מצות ביומו תתן
ושילוח הקן הוו מצות עשה שאין
שהזמן גרמא ,דאף שאינו תלוי בזמן מסוים מ"מ הוא נוהג רק בעונה הסמוכה לעבודתו ,וכמו
שכרו הוא חיוב לחברו ושפיר
הזמן גרמא ונשים חייבות ,ומבואר
דחזי' מד' התו' בקידושין שדנו דיום השמיני דמילה להוי זמ"ג .ואמר הדר"ג דיש לומר דבמ־
נשים חייבות בה .עכ"ד.
דאילו אבידה היה הזמ"ג היו נשים
ולפ"ז י"ל דמצות שמיטת כספים
צוות שבין אדם לחברו אין פטור זמ"ג.
פטורות מזה אף דהוא מצוה
היא מצוה לחבירו שזכות הלווה
והנה יל"ע לפ"ז במצות אבלות להנך ראשונים דהוא מה"ת ואינו אלא ביום ראשון ,דנימא
לחברו .ואפשר דמ"מ לא דמי
היא שחובותיו ישתמטו בשביעית,
דנשים פטורות משום דהוי זמ"ג ,וכן מצות שמחת חתן וכלה לדעת הרא"ש ריש כתובות
למצות ביומו תתן שכרו דהוא חוב
וכדחזי' דמהני בזה תנאי משום
ממון לחברו ואינו רק מצוה לחברו.
בשם הרמ"ה דיום ראשון דאורייתא ,האשה תהיה פטורה ממנה משום דהוי זמ"ג .וכעי"ז יש
דחשיב דבר שבממון[ ,עי' חזו"א
[ולפ"ז יל"ע בשמיטת כספים
לדון במצות קבורה אי נימא דהיא רק ביום המיתה.
אהע"ז נ"ו ט"ו] ,ומשו"ה לית בה
ובשבועת העדות ובקבורה ,די"ל
פטורא דזמ"ג .שוב הראוני שכ"כ
כיון
גרמא
זמן
כאן
אין
מאורע
לאיזה
הסמוך
בזמן
היא
דהמצוה
היכא
דכל
אפש"ל
היה
ולכאו'
דלא דמי למצות ביומו תתן שכרו
הגר"פ עפשטיין זצ"ל [נדפס
דלא הזמן גורם אלא המאורע ,וכמו אילו היתה המצוה להתאבל רק בשעת מיתה עצמה אי"ז
וכנ"ל].
במשנה כסף על הל' שמיטת
חשיב זמ"ג כיון דאינו תלוי בזמן ,כמו"כ שהמצוה היא ביום המיתה היינו שכל אותו היום הוא
ובספר קונטרסי שיעורים להגרי"ז
כספים עמ' ק"ב] ,וכ"כ האדר"ת
גוסטמן זצ"ל קידושין סוס"י י"ט
עדיין סמוך למיתה .ולא דמי למילה בשמיני שאי"ז משום סמוך ללידה ,אלא זמן בפנ"ע הוא.
בחשבונות של מצוה מצוה
כתב להוכיח דגם במצוה לחברו
ולפ"ז ניחא גם מצות ביומו תתן שכרו ,דהמצוה היא לשלם תיכף לגמר עבודתו ,אלא שכל
של"א ,והגר"י ענגיל בגליוני הש"ס
שהזמ"ג אשה פטורה ,ממש"כ
כתובות די"ח.
העונה שלאחריו חשיב עדיין סמוך לעבודתו ,ונמצא דאי"ז תלוי בזמן אלא בעבודתו.
הרמב"ן קידושין ל"ג ב' דהרבה
והנה בשבועות דף ל' א' ילפי'
ב] ובמה שדן הדר"ג אולי במצוות שבין אדם לחבירו אין פטור זמ"ג .העירוני מהברייתא בקי־
מצוות יש שאין הזמ"ג ונשים
מקרא דאין שבועת העדות נוהגת
חייבות כגון מורא וכבוד וכו'
דושין דף ל"ד א' ,ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה מעקה "אבידה" וכו' .והרי אבי־
בנשים ,ובשער המשפט סי' כ"ח
ראשית הגז מתנות ספירת העומר
דה היא מצוה שבין אדם לחבירו ומשמע דאי הוי זמן גרמא היו נשים פטורות אף מאבידה.
סק"ב הקשה שהרי הגדת עדות
פריקה וטעינה וכו' .והרי פריקה
היא מצות עשה שהזמ"ג דאין
אשמח מאד לשמוע חוו"ד מו"ר שליט"א
וטעינה [ומתנות וראה"ג] הוי מצוה
מקבלין עדות בלילה וא"כ נשים
ברב כבוד ויקר
לחבירו .ומבואר דאי הוי הזמ"ג היו
פטורות מזה ,והרי דעת הרשב"א
ישראל אדלשטין
נשים פטורות.
דכל היכא שאינו מחויב להעיד הוי
תשובת רבנו הגר"ד לנדו שליט"א
ב .בגדר השמטת החוב לדעת
כקרובין ופסולין ואינו חייב קרבן
היראים וכמה נפק"מ בזה
א] אולי י"ל דיום ראשון הוא זמן הראוי לענין האבלות ואין כאן הגדרת הגבלה במצוה עצמה,
שבועה[ ,עיי"ש בשער משפט
שכ"כ בדעת הרשב"א] ,וא"כ
והמצוה [היא] כל זמן ששייך בו ענין האבלות ועי'.
ידוע דעת היראים דשמיטת כספים
מה"ט נשים יהיו פטורות משבועת
ב] יש להגביל הענין  ...דבין אדם לחבירו המכוון מה שתלוי בזכות חברו לקבלו.
אין החוב נפקע מאליו אלא מצוה
העדות.
על המלוה לומר משמט אני ובזה
אמנם אי נימא דבמצות שבין אדם
נשמט החוב .והנה אמירת משמט
לחברו אין פטור זמ"ג י"ל דמצוה
אני לכאו' הוא מדין מחילה .אכן יל"ע בזה דלכאו' לשון "משמט אני" אינו לשון מחילה,
זו היא לחברו ,וכדחזי' דיש לו זכות תביעה ע"ז וכמש"כ הרמב"ם פ"א מעדות ה"א ,ולהכי נשים
ובפשוטו נראה דבשאר שנים האומר לחברו "משמט אני" לא הוי מחילה ,וא"כ איך הוא מועיל
ג"כ חייבות במצוה זו אף שהיא זמ"ג[ .ובעיקר קושית השער המשפט ע"ע מש"כ בקונ' ישא
להשמיט החוב.
מדברותיך עה"ת פר' ויקרא].
ונראה לומר דגם להיראים אין הכוונה שהמלוה הוא שמפקיע את החוב ,אלא התורה היא
והנה במצות קבורה כתיב "כי קבור תקברנו ביום ההוא" ,ויל"ע דליהוי מצות עשה שהזמ"ג,
שמפקיעה את החוב ,ורק הפקעת החוב תליא באמירתו ,דכשאומר משמט אני [שעוזב את
ונשים יהיו פטורות מזה .אמנם להנ"ל י"ל דהיא מצוה לחבירו ואין בה פטור זמ"ג .וכשהצעתי
החוב] אז הפקיעה התורה את החוב.
כן להגרד"ל שליט"א אמר דמצות קבורה אינה מצוה שבין אדם לחברו[ .וידידי הגרי"ש לסיצין
ולפ"ז אפשר דאם יאמר שהוא מוחל על החוב לא קיים בזה את המצוה ,דהמצוה היא
שליט"א העיר מד' הרמב"ם פי"ד מאבל ה"א דכייל לקבורת המת בהדי ביקור חולים ותנחומי
שהשביעית תשמיט את החוב ,דע"י שאומר משמט אני התורה מפקעת את החוב ,אבל אם
אבלים דיש בהם מצות ואהבך לרעך כמוך .וחתני הרש"כ שיחי' אמר לדחות דכונת הרמב"ם
מחל על החוב אי"ז בכלל שמוט .ונהי דלא ביטל מצוה כיון שאין כאן חוב ,מ"מ קיום מצוה ג"כ
דבכל קבורה איכא נמי משום ואהבת ,אבל המצות קבורה שציותה תורה אינה משום ואהבת].
אין כאן.
ובעיקר הדבר דמצות קבורה תהוי מצו"ע שהזמ"ג ,השיב הגרד"ל שליט"א דבאמת גם אחר יום
והנה מו"ר מרן הגר"ש זצ"ל הקשה קושיא אלימתא לדעת היראים ,דבגיטין דף ל"ו ב' מקשי'
המיתה איכא עדיין מצות קבורה ,והדין לקוברו באותו היום הוא רק חלק נוסף במצוה ,וא"כ
היאך תיקנו רבנן שמיטת כספים בזה"ז לעקור דבר מה"ת ,ופירש"י דהלוה נעשה גזלן על פיהם.
עיקר מצות קבורה ודאי לא הוי זמן גרמא ושפיר נשים חייבות בזה.
וקשה שהרי לדעת היראים המלוה אומר משמט אני ובזה הוא מוחל את החוב ואיזה עקירה
מיהו עדיין יש לדון אם נשים חייבות במצוה של "ביום ההוא" ,ונפק"מ לענין אי אמרי' במצות
יש כאן[ .דמה שחייבוהו לומר משמט אני אי"ז עקירה אלא מצוה דרבנן] .ועי' שיעורי הגרש"ר
קבורה עדל"ת בכה"ג שלמחר אפשר לעשותו בהיתר ,דהנה דעת התו' ביבמות ה' ב' [ד"ה
מכות ג' ב' [עמ' קס"ד].
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דהמפריש חלה בפסח אינו עובר עליה בב"י משום
אמנם למש"נ דכשאומר משמט אני אי"ז מחילה
הגאון הגדול ר' ישראל אדלשטיין שליט"א
שהיא של הכהנים ,וקשה הרי חלה בזה"ז דרבנן וא"כ
על החוב אלא התורה מפקעת את החוב ,א"כ בזה"ז
עובר מה"ת בב"י .ומבואר בדבריו דבתרו"מ דרבנן הוא
דהתורה לא הפקיעה את החוב יש כאן עקירה ,דמה"ת
נשאר של הבעלים מה"ת ,דאי נימא דרבנן הקנוהו
החוב לא נפקע והלוה גוזל שאינו משלם .והראוני בחי'
לכהנים וקנין דרבנן מהני לדאו' הרי שפיר אינו עובר
הגרד"ל גיטין דל"ו שכתב וז"ל ,ועצם דעת היראים
קשה מהא דאקשינן בגמ' ותקינו רבנן דתשמט ,וגם התי' עי' .ואי נימא דמשמט אני לאו מחילה בב"י דאי"ז שלו ,ומוכח גם דלא כמש"כ דלכה"פ הפקירוהו ,דא"כ אינו עובר בב"י דלאו דידיה
הוא .ולפ"ז באתרוג של טבל שפיר יוצא בו מה"ת.
אלא דינא דמהני לאפקועי ממונא אתי שפיר קצת.
ויש לדון בזה כמה נפק"מ .א .אי מהני לעשות שליח על אמירת משמט אני ,דאם הוא חלות עוד אמר הגרד"ל שליט"א לדון דאפי' אי נימא דרבנן הקנו המתנות וזכו בהם הכהנים מה"ת ,מ"מ
דידיה וכמו מחילה דעלמא י"ל דמהני בזה שליחות ,והוי כשליחות קנינים[ ,ויל"ע לדעת הר"ן אין בזה חיסרון לכם מה"ת ,דהנה למ"ד מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין אין כאן עדיין
ריש פסחים דלא מהני שליח להפקר] ,אבל אי נימא דאין אמירתו פועלת אלא בעזיבתו התורה דין ממון של השבט שיוכלו לזכות בו ,וא"כ צ"ב אמאי לא הוי לכם ,ועכצ"ל דזהו משום שמאחר
מפקעת את החוב י"ל דל"ש בזה שליחות דאין כאן מסירת כח כשליחות קנינים ,ול"ש בזה ודין הפירות להפריש מהם תרו"מ וליעשות ממון השבט כבר מעתה אי"ז חשיב לכם ,וא"כ זהו
דוקא בפירות שחיובם מה"ת ,אבל בפירות שחיובם מדרבנן הרי מה"ת אינם עומדים להיות ממון
שליחות מעשה דאין כאן שום עשייה ,וגם דהוי כמילי דלא מימסרן לשליח.
ב .יש לדון לדעת היראים אי שרי לומר בשבת משמט אני ,והנה לענין מחילה בשבת אי שרי ,השבט ושפיר הוי לכם .עכ"ד.
היה אפש"ל דתליא במה שחקר המחנה אפרים הל' זכיה מהפקר סי' י"א אי מחילה מדין ויש לדון בזה לפי"מ ששמעתי ממו"ר מרן הגר"ש זצ"ל דגם למ"ד לאו כמי שהורמו ,חלק
הקנאה או מדין סילוק ,דאם היא הקנאה הוי בכלל גזירת מקח וממכר ,אבל אם הוא סילוק המתנות כבר זכה בו השבט ,ורק דס"ל שאין כהן פרטי יכול לזכות בו[ ,ולענין זה בלבד אמרי'
י"ל דשרי[ ,ואולי הוי כמו הפקר ,וכבר דנו בזה אי מותר להפקיר בשבת] ,ועי' ריטב"א עירובין דלאו כמי שהורמו] .והוכיח כן מהא דאיתא בנדרים פ"ה א' דלמ"ד טוה"נ אינה ממון הגונב
דע"א דמספק"ל אי מחילה בשבת מותר .אכן למש"נ דאי"ז עשייה דידיה רק חלות דממילא טבלו של חברו אינו משלם אלא דמי חולין שבו ,אף אי מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו
דמיין .וכתב הר"ן שם וז"ל ,דכיון דטוה"נ אינה ממון כי לא הורמו מאי הוי דהא פתיכי ביה
י"ל דאי"ז בכלל גזירת מקח וממכר ושרי.
ג .יש לדון אי מהני משמט אני בלב ,דהנה ידוע דעת הרשב"א בקידושין דף נ' דדברים שבלב תרו"מ שאין לו בהם כלום .ע"כ .ומבואר דגם אי לאו כמי שהורמו כבר זכה בו השבט .ועי' חי'
כשאינו סותר לדברים שבפיו הוי דברים ,ולפ"ז לכאו' מהני מחילה בלב ,וכ"כ השער המשפט הגרש"ר פסחים ס"ד ושער"י ש"ה פ"ו ,וע"ע קוב"ש ב"ב דף קכ"ג אות שע"ב.
סי' צ"ח ס"ק א' דלהרשב"א מהני מחילה והפקר בלב .אמנם כבר כתבו רבותינו האחרונים ולפ"ז הא דאתרוג טבל לא הוי לכם אתי שפיר גם למ"ד לאו כמי שהורמו ,כיון דבהא כו"ע מודו
להוכיח דאף להרשב"א לא מהני דברים שבלב לעשיית חלות וקנין ,דלעשיית חלות בעי דיבור דהוי ממון השבט גם קודם הפרשה[ ,ואי"צ לומר דהוא משום שדינו להפריש ממנו תרו"מ].
גם היכא דאינו סותר לדבר אחר ,ועי' בזה בחי' הגרנ"ט נדרים סי' מ"ט ,וברכ"ש קידושין סי' א' ,וא"כ שפיר י"ל דכשחייבו חכמים להפריש תרו"מ מהני לדאורייתא ואין יוצא בו אף מה"ת כיון
ואבי עזרי הל' אישות פ"ג ה"ב ,וחי' הגרש"ר פסחים בשעורים שם אות א' .ולפ"ז אף להרשב"א דכבר זכה בו השבט.
לא יהני מחילה בלב .ומעתה אי נימא דמשמט אני הוי מחילה אי"ז מועיל בלב ,אבל למש"נ אמנם באמת בעיקר הנידון הנ"ל בטבל דרבנן י"ל דאף אם כמי שהורמו דמיין ויש כח ביד
חכמים להקנות מה"ת ,מ"מ מיקרי לכם מדאורייתא ,ומשום דהדין ממון כהנים דפתיכי בטבל
דהיא חלות של התורה שפיר י"ל דמהני גם בלב.
ד .יל"ע אי מהני שיאמר משמט אני לאחר ל' ,ולכאו' אי נימא דהוא מדין מחילה ,י"ל דלא מהני הוא רק אם יש עליו חובת הפרשת תרו"מ ,והרי אם יפטר מחיוב זה וכגון דנעשה לקוח אחר
מחילה לאחר ל' משום דכלתה קנינו ,וכמו בקנין לאחר ל' דאמרי' כלתה קנינו .1אבל למש"נ גמר מלאכה [לדעת ר"ת בתו' ב"מ פ"ח א' דאיכא בזה פטור לקוח] ודאי דעכשיו אין כאן ממון
דאי"ז חלות דידיה י"ל דמהני ,דאי"ז עשייה לאחר ל' ,דאמירת משמט אני שהוא עזיבת החוב כהנים והכל של הבעלים ,וכן אם הטבל יתבטל ברוב [דמה"ת בטל ברוב וא"צ להפריש] ודאי
שפיר קיימת בעוד ל' יום ואז חל דין השמיטה[ .ולפ"ז מהני ביה חזרה גם לר"ל דס"ל בקידושין דאין כאן ממון השבט ,והיינו דמשום חובת הפרשה הוא דיש כאן ממון השבט ,וכשנפטר מזה
ואינו טבול לתרו"מ ממילא הכל שלו .וא"כ בטבל דרבנן כיון דמה"ת אי"ב חובת הפרשה ממילא
נ"ט א' דקנין לאחר ל' אין יכול לחזור בו].
ה .יל"ע אם מהני חזרה תוכ"ד לומר שאינו משמט ,דאי נימא דהוי מחילה בפשוטו מהני אין בו ממון כהנים מה"ת ,ולא שייך בזה הפקר ב"ד הפקר דעשאוהו כשל תורה ,כיון דגם בטבל
ביה חזרה תוכ"ד כמו בשאר חלויות[ ,מיהו עי' מחנ"א הל' זכיה מהפקר סי' י"א שכתב דאם דאורייתא הממון כהנים דפתיכי ביה הוא רק כל זמן דאיכא חובת הפרשה וכמש"נ ,ודו"ק.
חיוב מזיק באתרוג שנעשה בו ספק פסול
מחילה מדין סילוק לא מהני חזרה עיי"ש ,וצ"ב] ,אבל למש"נ שהוא רק עוזב את החוב והתורה
מפקיעתו א"כ אי"ז חלות דידיה וי"ל דלא מהני בזה חזרה תוכ"ד.
יל"ע במי שהזיק לחבירו את האתרוג בדבר שהוא ספק אם נפסל בכך ,וכגון שנחסר מהאתרוג
בע"כ,
ל"מ
כהקנאה
מחילה
דאי
ו .הרה"ג רב"צ קופשיץ שליט"א העיר דהנה המחנ"א הנ"ל כתב
בשיעור כזה שתלוי בפלוגתא דרבוותא אי הוי פסול חסר ,האם חייב לשלם על מה שעכשיו
וסי'
א'
ס"ק
ל'
סי'
האבני"מ
[אמנם
וכ"כ השער המשפט סוס"י כ"ב ,וההפלאה כתובות נ"ג א'
אינו שווה עוד למצוה .די"ל דכיון שהוא ספק פסול הרי הוא ספק מזיק ואינו חייב לשלם לו
ל"מ
א"כ
כמחילה
הוי
אי
אני
משמט
צ"ג סק"ז חולק ע"ז וכתב דודאי דמהני] ,ולפ"ז אמירת
דהמוציא מחבירו עליו הראיה .אמנם י"ל דכיון דסו"ס מחמת הספק אינו ראוי למצוותו הרי"ז
בע"כ.
אף
מהני
דשפיר
י"ל
הוא,
דמלכא
בע"כ ,אבל לפמש"נ דאינו אלא עזיבת החוב ואפקעתא
ודאי היזק כיון שעי"ז ירד שוויו שאינו ראוי למצותו.
ובפשוטו יש ללמוד דבר זה מהא דאיתא בגמ' בב"ק דף צ"ט ב' דמי שעשה ספק פסול בשחיטה
אתרוג של טבל מדרבנן אם פסולו מה"ת
אף שהבשר אסור באכילה אינו חייב לשלם לו דמי הבהמה כיון דהו"ל ספק מזיק והמוציא
דעת התו' סוכה ל"ה א' [ד"ה אתיא] דטעם הפסול באתרוג טבל משום לכם ,דהתרומות מחבירו עליו הראיה ,והקשו האחרונים דהרי ירד שוויו של הבשר שאינו ראוי לאכילה מחמת
והמעשרות דפתיכי ביה הם של הכהן והלוי והוי כאתרוג השותפין ,ויל"ע בזה לדעת הראשונים הספק ולמה אינו חייב לשלם .וכתבו האחרונים דמוכח מזה דאין חיוב מזיק על הורדת השווי
דמה"ת חיוב תרו"מ הוא רק בדגן תירוש ויצהר א"כ אתרוג של טבל פסולו רק מדרבנן[ .ולדעת בלבד אלא דוקא אם גוף החפץ ניזק ,וכיון דעל הצד שהיא שחיטה כשרה אין כאן נזק בגוף
הרמב"ם בפיה"מ דטעם פסולו משום דלאו פרי הוא ,ודאי נראה דטבל דרבנן אינו פסול אלא הדבר הוי ספק מזיק .ועי' שער"י ש"א פ"ט-י' ,ואו"ש הל' שכירות פ"י ה"ה ,ודברי יחזקאל סל"ז,
מדרבנן ,דמה"ת שפיר מיקרי פרי].
וקה"י ע"ז סכ"ב ,וע"ע בתבואות שור יו"ד ס"ד ס"ק י"ח .וא"כ ה"ה בנידון דידן אע"ג דשוב אינו
וכיון
לכהנים,
ממון
דין
גם
זו
בתקנה
יש
פירות
בשאר
תרו"מ
מיהו יש לדון דמאחר ותיקנו רבנן
ראוי למצוותו אינו חייב ע"ז מדין מזיק ,דעל הצד דכלפי שמיא גליא דאינו פסול אין כאן נזק
במה
תלוי
זה
דלכאו'
אלא
מה"ת.
לכם
אי"ז
וא"כ
מה"ת,
הכהנים
דהפקר בי"ד הפקר הרי זכו בו
בגוף האתרוג אלא הורדת שווי בלבד.
בזה
מש"כ
[עי'
להפקיר,
רק
או
להקנות
גם
חכמים
ביד
כח
יש
אם
שדנו הראשונים והאחרונים
אמנם יל"ע בזה ,דהנה בביאה"ל ריש סי' תרנ"ו כתב דבר חידוש בשם הפמ"ג דאתרוג או לולב
מדרבנן.
רק
כהנים
ממון
הוי
א"כ
להקנות
יכולים
דאינם
נימא
דאי
בחקרי שביעית גליון ,]44
שיש בו חשש פסול שתלוי בפלוגתא דרבוותא ,אף דהלכה דכשר מ"מ י"ל דמשום הידור מצוה
הבעלים
מיד
להפקיעו
מ"מ
השבט,
ממון
שיהא
להקנות
חכמים
ביד
אמנם הרי אפי' אם אין כח
צריך לקנות אחר כדי לצאת כל הדיעות ,וצריך להוסיף בזה עד שליש במצוה[ ,וכן הדין בשאר
דאף
ונמצא
הבעלים,
של
מידו
התרו"מ
את
חכמים
הפקיעו
מיהת
דהא
שפיר יכולים ,וא"כ י"ל
מצוות] ,עכ"ד .והיינו דאי"ז רק משום ענין של המחמיר תבוא עליו ברכה ,אלא משום דין הידור
שם
והר"ן
דתו'
שכתב
סל"ו
חולין
קה"י
ועי'
מה"ת.
לכם
אי"ז
כבר
מ"מ
שלא זכו בו הכהנים
מצוה יש לעשות המצוה באופן שהוא יוצא בה לכו"ע .ונמצא דאף דלענין המצוה אין צריך
לידם.
שיגיע
עד
לכהנים
כהפקר
רק
או
כהנים
ממון
הוי
נחלקו במתנו"כ אי
לחוש לדעת הפוסלים ,מ"מ משום הידור מצוה ראוי לעשות המצוה באופן שהוא יוצא לכו"ע.
מ"ו
בפסחים
למ"ד
חלה],
[בפסקי
הרשב"א
שהקשה
מה
בזה
הראה
שליט"א
ומרן הגר"ד לנדו
ועי' מש"כ בזה מו"ר הגרמ"ש ברמן זצ"ל בהקדמה לאשר לשלמה תניינא.
»»
 .1אמנם כבר דנו אי אמרי' בדיבור כלתה קניינו .דהתו' ביבמות צ"ג א' [ד"ה שדה] כתבו דבתרומה
לאחר ל' דמהני היינו משום דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וכאילו מוסרם ליד הקונה לעמוד
בידו ולקנות כשיגיע הזמן .וכ"כ הרשב"א בקידושין ס"ג א' .והר"ן בנדרים כ"ט ב' [ד"ה פשיטא] כתב
דהקדש לאחר ל' דמהני היינו משום דאמירה כמסירה .ובתשו' רע"א קמ"ד [במוסגר שם] דן בהפרת
נדרים לאח"ז אי אמרי' בזה כלתה דבוריה .עיי"ש .ולכאו' לפ"ז לא יהני הפקר לאחר ל' דכלתה דבוריה,

ועי' בדברי משפט סי' רע"ג סק"א שדן בזה .ובחי' הגרש"ש בנדרים סכ"ב כתב להוכיח דמהני הפקר
לאחר ל' מב"ק ס"ט א' גבי כל הנלקט יהא הפקר ותו' שם ד"ה כל ,וכ"כ להוכיח בדברי חיים חו"מ
דיני הפקר סוס"י ג' .ואא"ז זצ"ל בהוד צבי סל"ב אות י"א כתב דגמרא ערוכה היא בתמורה כ"ה א'.
וכ"כ בבאר יצחק או"ח סי' ג' .ומבואר דבדיבור ל"א כלתה קנינו .ובטעם הדבר עי' בחי' הגרש"ש שם,
וחלקת יואב אהע"ז סל"ב ,ואבי עזרי תנינא הל' מכירה פכ"ב ה"א .וע"ע מעדנ"א תרומות פ"ד ה"ב

גי

חקרי שביעית

ולכן גם במצוות מהני ב' שעשו ,אכן יש להוכיח
ומעתה י"ל דהעושה ספק פסול באתרוג של חבירו
הגאון הגדול ר' ישראל אדלשטיין שליט"א
מהמשך דבריו [בענף ח'] שכתב לדון לענין תגלחת
אין כאן ספק מזיק אלא ודאי מזיק ,שהרי משום
נזיר מצורע דאי נימא דגם בשאר איסורי תורה שנים
הידור מצוה בודאי צריך ליטול אחר ,ושפיר יש לחייבו
שעשו פטורין אמאי לא יגלחו בשנים ,וכן הקשה לענין
מדין מזיק על שעשאו אתרוג שאינו מהודר למצוה,
מילה בצרעת ,ומבואר דס"ל דגם אם בשאר איסורי
ולא דמי למגרומתא שהוא ספק איסור דבזה על הצד
תורה שנים שעשו פטורים מ"מ במצוה מהני שנים שעשו .ועי' בספר שלמי יוסף זבחים ח"ב
שאינה נבלה אין שום איסור בבשר הזה ,ולכן הוי רק ספק מזיק ופטור.
מיהו עדיין תליא במה שדנו האחרונים אם יש חיוב מזיק במי שעשה לחבירו פגם באתרוג סי' צ' מש"נ שם בארוכה בענין שנים שעשו[ .4א.ה .וע"ע אמרי בינה דיני שבת סי' ל"ג ,ושו"ת
בדבר שאינו פוסל אלא רק מוריד את הידורו ,עי' מל"מ הל' מעה"ק פט"ז ה"ז ,ובכורי יעקב האלף לך שלמה או"ח סי' שע"ב].
סי' תרנ"ו סק"ג ,ופמ"ג סי' תרנ"ו [משב"ז א'] ,שדנו בזה עפי"ד הגמ' בב"ק דהמזיק בהמה ויתכן דיש לחלק בזה בין מצוות שעיקרם במעשה למצוות שעיקרם בתוצאה ,דדוקא במילה
לקרבן כיון שיוצא יד"ח בכבש אינו חייב לו שור ,וה"נ כיון שיוצא באתרוג שאינו מהודר אין ושחיטת קדשים והקטרת אימורין מהני שנים שעשו כיון דעיקרם בתוצאה [שיהא התינוק
כאן חיוב מזיק .ולפ"ז בנידון דידן שוב אינו אלא ספק מזיק ,דעל הצד שהוא כשר אין כאן היזק נימול ושיהא הקרבן נקרב] ,אבל נטילת לולב שהמצוה היא המעשה לא מהני בזה שנים שעשו
בגוף הדבר ,ועל מה שפגם את הידורו אין ע"ז חיוב מזיק[ .אך יל"ע לפמיש"כ הביאה"ל הנ"ל וכדמשמע מדינא דטבעות הנ"ל[ .ובעיונים בעניני חנוכה כ' לדון לענין שנים שעשו בהדלקת
דהידור זה חמיר טפי דכו"ע מודים שחייב בזה עד שליש ,א"כ י"ל דהוא חיוב ולא מצי לפטור נ"ח אי חשיב עיקרה בתוצאה שיהיו הנרות דולקין] .וכעי"ז יש לדון לחלק גם לענין שנים שעשו
בשאר דיני התורה ,דבאיסור שעיקרו במעשה יש פטור שנים שעשו ,ובאיסור שעיקרו בתוצאה
עצמו באתרוג כזה].
עוד יש לדון דאף אי נימא דיש חיוב מזיק על הידור ,י"ל דהך הידור שכתב הביאוה"ל הוא דין אין פטור שנים שעשו .ובמקו"א נתבאר ליישב לפ"ז הא דאיצטריך קרא לעשרה שהכו ,דהתם
הידור על הגברא שיהא מחזר לעשות המצוה לצאת כל הדיעות והוא משום חיבוב מצוה ואינו עיקר החיוב הוא על התוצאה[ .א.ה .עי' שלמי יוסף זבחים ח"ב סי' צ' אות ה'] .ועי'.
הידור בגוף האתרוג ,וא"כ לא עדיף מדין ספד"א לחומרא דלא חשיב מזיק מחמת זה כיון דאי"ז
נטל ד' מינים בזאח"ז מאימתי הוקצו למצוותן ,ובאכילה בסוכה
נזק בגוף החפץ וכמש"נ ,ושוב אי"ז אלא ספק היזק ,ודו"ק.
יש להסתפק בנוטל ד' מינים בזה אחר זה דקיי"ל דיצא כמש"כ השו"ע תרנ"א י"ב ,מאימת
בדין שנים שעשו במצוות
הוקצו למצותן ואסור ליהנות מהן ,האם תיכף בשעת נטילת כל מין נאסר אותו המין והוקצה
קיי"ל במלאכת שבת דשנים שעשו פטורין .ויל"ע מה הדין לענין מצוות ,וכגון במצות לולב אם למצותו ,או דכיון דהמצוה מתקיימת רק כשיטול את כולם לא חל עליהם איסור עד שנשלמה
נטלוהו שנים יחד ,אי אמרי' דשניהם לא יצאו יד"ח דכל א' מהם לא חשיב שעשה את המעשה .המצוה ,וצ"ע.
והנה דינא דשנים שעשו נתפרש במשנה [שבת צ"ב ב'] לגבי מלאכת שבת ,וכבר דנו מה והנה בסוכה ג"כ הישיבה אוסרת את הסוכה [אבל בהזמנה לחוד אינה נאסרת] ,ויל"ע באוכל
הדין בשאר איסורי התורה .ומצינו שנחלקו בזה הראשונים ,דהריטב"א בקידושין דמ"ג א' בסוכה מאימת נאסרת הסוכה אם רק בגמר אכילת השיעור או כבר מתחילת האכילה .אכן
הקשה למה איצטריך קרא לפטור שנים ששחטו קדשים בחוץ ,תיפו"ל מקרא דממעטי' שנים באמת בזה ודאי הסוכה נאסרת תיכף בתחילת האכילה ,דהא שיעורא דכביצה ועוד הוא שיעור
שעשו בשבת ,עיי"ש ,ומבואר שהוא דין בכל התורה .אמנם ברשב"א בתשו' ח"א סי' כ"ח של קביעות ,וכל דיש כאן אכילת קבע כל משהו ומשהו הוי אכילת קבע וחייב בסוכה[ ,ועי'
כתב דמסתברא דשנים שעשאוה הוא דין רק במלאכת שבת ולא בכל התורה .ועי' במקו"ח מש"כ בזה בקונ' עיונים בעניני חג הסוכות עיון ה'] ,וא"כ פשוט דתיכף בתחילת האכילה נאסרה
בהג' לשו"ע או"ח סי' רס"ו שכתב דפטורא דשנים שעשו הוא רק לענין קרבן ,וכ' דלפ"ז שנים הסוכה ,דכל שהשלים לבסוף לכשיעור הוי אכילת קבע כבר מתחילתה.
שבישלו בשר בחלב חייבים ,וכ"כ בישועות מלכו הל' כלאים פ"ט ה"ט ,ועי' בחי' הגרע"א שבת אמנם יש להסתפק לענין מצות אכילה דלילה הראשון דבזה סגי בכזית ,וכתב הר"ן הטעם
דף צ"ג [והובא בגליון הגרע"א על הרמב"ם [מהדו' רש"פ] הל' שבת פ"א הט"ז] שדן בשנים משום דגמרי' לה מחג המצות מה התם בכזית דגן אף הכא בכזית דגן ,ומבואר דאין הטעם
שעשו מלאכה ביו"ט אי לוקין.
משום דחשיב קביעות אלא דכך הוא השיעור למצות אכילה דלילה ראשונה[ ,ועי' מ"ב סי'
והשתא אי נימא דפטורא דשנים שעשו הוא רק בשבת כמש"כ הרשב"א [או שהוא רק לענין תרל"ט ס"ק כ"ב] ,וא"כ בזה יש להסתפק מאימתי נאסרת הסוכה אם תיכף בתחילת האכילה
קרבן כמש"כ המקו"ח] א"כ פשוט דבמצוות אין חסרון דשנים שעשו ,דלא גרע משאר איסורי או רק בגמר הכזית שאז נתקיימה המצוה.
תורה שלא נאמר בהם דין שנים שעשו .אבל לדעת הריטב"א הנ"ל דהוא דין בכל התורה י"ל אכן יש לדון דמ"מ תיאסר הסוכה מיד מחמת הישיבה עצמה ,וא"כ אף אי נימא דהאכילה
דגלי קרא דאי"ז חשיב מעשה דידיה וא"כ גם במצוות לא מהני שנים שעשו.
אוסרת רק בגמר המצוה מ"מ מצד הישיבה תיאסר הסוכה מיד ,אכן עדיין יש להסתפק בזה
והעירוני ממש"כ הרמ"א סי' תרנ"א סעיף ז' דנהגו בעת נטילת הלולב להסיר התפילין והטבעות לפי"מ ששמעתי ממרן הגר"ד לנדו שליט"א להוכיח דבשעת האכילה אין גם מצות ישיבה,
מידם משום חציצה ,עיי"ש במ"ב ס"ק ל"ו ,ולכאורה הרי הנטילה היא בכל האצבעות וגם ע"י דהמ"ב בסי' תרל"ט ס"ק ט"ז כתב באוכל פת כיסנין ,ד"יראה שלא לצאת מיד אחר אכילתו רק
האצבעות שאין בהם טבעות ,וא"כ מה איכפ"ל דאצבע אחת יש בה חציצה הרי הנטילה היא גם לשבת שם זמן מה ,ויכוין בשעת ברכתו לישב בסוכה ,על האכילה ,ועל הישיבה שאחר זה" ,עכ"ל,
בשאר אצבעות ,אבל אי נימא דשנים שעשו לא מהני במצוות אתי שפיר דבעי' שכל הנטילה ולכאו' צ"ב מ"ט צריך לשהות בשביל זה אחר האכילה והא בשעת אכילה גופא הרי הוא גם יושב,
תהא בכשרות וכיון שנוטל הלולב גם ע"י אצבע שיש בה חציצה נמצא דיש כאן גם נטילה שאינו ומשמע מזה דישיבה שהיא לצורך האכילה אין כאן קביעות דישיבה ,ולפ"ז שוב יש להסתפק
יוצא בו ,והוי כמו אחר שמחזיק עימו.2
דלא תיאסר הסוכה רק בגמר הכזית ,כיון דהישיבה לא חשיב קביעות.
[אכן לכאו' עדיין יש לעיין בזה ,דבאופן שאינו יכול להחזיק את הלולב רק ע"י האצבע שיש ונפק"מ בזה גם בהתחיל לאכול בסוכה אחת וסיים בסוכה אחרת ,אם סוכה הראשונה נאסרה,
בה טבעת ,א"כ אצבע זו הו"ל מסייע אין בו ממש ,דהוי כמו זה יכול וזה אינו יכול דהא"י אין בו דאם רק בגמר האכילה הוא נאסר א"כ סוכה הראשונה לא תאסר.
ממש .וצ"ל דמיירי שיש כח באצבע זו לבדה להחזיק את הלולב והו"ל ז"י וז"י.]3
בדין הידור אחר עשיית חלק מהמצוה
ובבאר יצחק או"ח סי' י"ד [ענף ג' ואילך] הקשה בהא דמילה דוחה שבת אמאי לא ימולו שנים
דהו"ל שנים שעשו ואין בזה חילול שבת ,וכן הקטרת אימורים ושחיטת קדשים [אי כשרה דעת כמה אחרונים דמי שנטל אתרוג כשר ושוב נזדמן לו אתרוג יותר מהודר אין בזה הידור
בשנים] וקצירת העומר דדוחים שבת ,אמאי לא יעשום בשנים[ ,ועיי"ש שתי' דכיון דלמצוה מצוה ליטלו ,דמאחר שיצא יד"ח בנטילה קמייתא מה שחוזר ונוטל לאו נטילת מצוה היא ולא
מהני הרי"ז מעשה חשוב לחייב עליו אף בשבת] ,ומבואר דנקט בפשיטות דגבי מצוות ליכא שייך לקיים בה את ההידור[ .עי' מש"כ בזה בקונטרס עיונים בעניני חג הסוכות עיון ט].
ושמעתי להעיר ע"ז מדברי המג"א בסי' תרנ"א סעיף י"ב שכתב דאם נטל ג' מינים בזה אחר זה
חיסרון דשנים שעשו.
אלא דבאמת י"ל דהוא אזיל לשיטתו שדן שם דהוא פטור רק בשבת ולא בשאר דיני התורה ובא ליטול את המין הרביעי טוב שיטול עם המין הרביעי את הג' מינים שנטל כבר כדי לקיים

[עמ' ק"כ] מש"כ בזה.
 .2ובמקראי קודש סוכה ח"ב סי' ז' כתב לדון לענין נטילת ד' מינים אם שנים שנטלו ביחד יוצאים
יד"ח[ ,עיי"ש שכתב לדון בזה מטעם אחר] ,והביא שם מחתן בנו שהעיר מחציו עבד וחציו ב"ח שדן
בבוכרי"ע סי' תרנ"ז איך יתקיים בו דין לכם ,ומשמע דאי לאו דינא דלכם שפיר יוצא בנטילת עצמו,
ואמאי לא הוי כשנים שעשו כיון דגם החציו עבד מסייעו ,וי"ל.
ועוד העיר שם ממש"כ השו"ע תרנ"ח ו' דלא יתן הלולב ביום הראשון לקטן קודם שיצא בו מפני
שהקטן קונה ואינו מקנה ,אבל אם תופס עם הקטן כיון שלא יצא מידו שפיר דמי ,ובמ"ב שם ס"ק כ"ח
הביא דיש מהאחרונים שס"ל דמקיים בזה מצות חינוך אף שאין הקטן זוכה דמצות חינוך מתקיים גם
בשאול ,ואי נימא דלא מהני כששנים נוטלים ביחד איך יוצא בזה מצות חינוך הרי הגדול אוחז עם הקטן

די

ביחד ,ואולי להנך דעות דלחינוך סגי בשאול ה"ה דמהני שנים שעשו ,וצ"ע.
 .3וידידי הגרי"א פלונצ'ק שליט"א העיר דמ"מ הרי אין הטבעת מקפת כל אורך האצבע ונמצא
דכשהוא מקיף את הלולב באצבעו הרי באצבע זו גופא א"א להצד שיש בו טבעת לבד להחזיק כי אם
ע"י סיבוב האצבע מצדו השני ,וא"כ לעולם הו"ל מקום החציצה אינו יכול כיון שהוא מוכרח לסיוע
חלקו השני של האצבע שאין בה חציצה ,וצ"ע.
 .4א.ה .והגאון ר' יעקב גריינימן שליט"א הביא להוכיח מהולכת אברים למזבח דיש אברים שהולכתם
בכמה כהנים כמפורש במשנה ,וחזי' דאין בזה חיסרון דב' שעשו.
 .5ובזה יתיישב מה שהעיר ידידי הגאון ר' צבי אליהו שטיינברג שליט"א מהא דאיתא בסוכה דף ל"א
ב' דשיעור אתרוג הגדול כדי שיטול שנים בידו אחת ,והטעם כיון דבעי' לולב בימין ואתרוג בשמאל

חקרי שביעית

והוסיף עוד הגר"ד שליט"א דבאמת ע"כ דין עקירה
את הלכתחילה של נטילה בבת אחת ,ומבואר לכאו'
הגאון הגדול ר' ישראל אדלשטיין שליט"א
והנחה גרע טפי ואין ללמוד מזה ללולב ומוקצה ,דהנה
דשייך הידור אחר המצוה ,דהא נטלן בזאח"ז יצא
לענין מצות נטילת לולב פשוט דאם יזרקנו מידו ויחזור
ואעפ"כ כשחוזר ונוטלן בב"א מקיים את הלכתחילה.
ויקבלנו שפיר מיקרי נטילה ,וכגון אם נטלו קודם עלות
ואפש"ל בזה דשאני היכא שעדיין לא נטל כל הד'
השחר ואחר עלוה"ש זרקו מידו וחזר וקיבלו ,ודאי
מינים ,וכיון דכל הד' מינים מעכבים זה את זה וכ"ז
שלא נטל כולם לא קיים המצוה ,שפיר שייך עדיין לתקן ולקיים המצוה כתיקונה ,דכשחוזר חשיב נטילה חדשה למצות נטילת לולב ,וכן לענין היתר טלטול מוקצה נראה פשוט דאם אחר
ונוטל עם המין הרביעי את הג' מינים האחרים הרי עכשיו כשעולה לו המצוה יש לו נטילה של שבא לידו זרקו מידו יהא אסור לחזור ולתפסו ,ואילו לענין עקירה והנחה פי' הר"ח את ספק הגמ'
כל הד' מינים כאחת ,ואע"ג דיכול גם לצאת את נטילת הג' מינים בנטילה ראשונה ,מ"מ כיון שם "זרק חפץ מידו ונעקר ממקומו וחזר וקיבלו ,כשני בנ"א דמי וחייב או דילמא כאדם אחד דמי
ופטור" ,דמספק"ל אם ביצא מידו חשיב עקירה והנחה או דאף בזה כיון דחזר הוא עצמו וקיבלו
דאינו יוצא בנטילתם עד שיטול את המין הרביעי שפיר יכול ליטול שנית ולצאת גם בזה.
ולפ"ז גם בהוראת הגר"ח זצ"ל הנודעת במי שיש לו שני אתרוגים אחד מהודר וספק כשר ואחד לא מיקרי עקירה והנחה ,ומבואר דאף ביצא מידו וחזר וקיבלו מספק"ל אי סגי בהכי למהוי
ודאי כשר ואינו מהודר ,שאמר הגר"ח דיטול המהודר תחילה ,דאם יטול הודאי כשר שוב ל"ש עקירה והנחה ,וע"כ דדין עקירה והנחה גרע טפי די"ל דאף הפסק אויר לא מהני ובעי' דוקא ב'
הידור אחר המצוה ,לפמש"נ אם ירצה ליטול תחילה את הודאי כשר יכול ליטלו לבדו בלא שאר בנ"א ,וא"כ אף לענין להעביר מיד ליד דפשיט"ל להר"ח דלא חשיב עקירה והנחה אין ללמוד
המינים ואחריו יטול את האתרוג המהודר ,ובכה"ג שפיר נתקיימה המצוה גם באתרוג המהודר מזה ללולב ומוקצה.
יותר ,דכיון דלא נשלמה המצוה עד שיטול כולם הרי בשעה זו עולה לו המצוה גם בנטילת והנה בבכור"י בתוספת ביכורים שם ובבנין שלמה שם כתבו דאי נימא דבעי' לקיחה דוקא א"כ
האתרוג השני ,וכ"ד הגר"ח הם בנוטלן כאחד דבזה אם יטול האתרוג הודאי כשר עם שאר ביום הראשון אם בא ליטול ד' מינים של חבירו הרי צריך לקנותם שיהא "לכם" ,וא"כ רק בשעה
שבא לידו הוא קונהו ונמצא דבנטילה זו גופא עדיין לא יכול לצאת בה ,ויהא צריך להניחו מידו
המינים נתקיימה המצוה ,ושוב אי"ז נטילת מצוה כלל.
והנה הרמ"א בהל' מגילה סי' תר"צ סעיף י"ז כתב דהמנהג לומר ד' פסוקים של גאולה בקול ושוב לחזור וליטלו[ ,ועי' בלוח א"י בשם הגר"ח ברלין] .אמנם לפי"מ שנסתפקנו דלהעביר מיד
רם וכו' ,והחזן חוזר וקורא אותן ,וכתב המ"ב בס"ק נ"ח דמה שחוזר וקורא אותן הוא כדי ליד מהני א"כ בזה נמי אי"צ להניחם מידו וסגי שיעבירם לידו האחרת ויוצא בזה.5
להשמיע לציבור ,שמצוה לכתחילה לשמוע כל המגילה מתוך הכתב .ולכאו' זהו ג"כ שלא
בדין מצויים לפניו בנטלן בזה אחר זה
כדברי האחרונים דס"ל דאין הידור אחר המצוה ,דהא בדיעבד יוצא במיעוט שלא מתוך הכתב,
וכיון שמתחילה קראו בעצמן שלא מתוך הכתב כבר יצאו בזה ושוב אין שייך לקיים הלכתחילה כתב השו"ע סי' תרנ"א סעיף י"ב ארבעה מינים הללו מעכבין זה את זה שאם חסר לו אחד מהם
לא יברך על השאר וכו' ,ואם היו ארבעתן מצויין אצלו ונטלם אחד אחד יצא ,ע"כ .ומבואר
דלאו קריאת מצוה היא.
אמנם למש"נ דכל זמן שלא נשלמה המצוה שייך להדר גם בחלק שעשה כבר ,ה"נ עד שלא דאף שיכול ליטלן בזה אחר זה ,מ"מ צריך שיהיו כל המינים מצויים לפניו .ומקורו מהרמב"ם
השלים כל קריאת המגילה לא יצא יד"ח ושפיר מהני לחזור ולקוראה מתוך הכתב ,ואף שכבר שהוסיף כן דצריך שיהיו כל המינים מצויין אצלו.
קרא הפסוקים שלא מתוך הכתב מ"מ לא נשלמה המצוה עד שיגמור כולה ,וכשמסיים הקריאה וצ"ב בטעמא דמילתא אמאי בעי' שיהיו שאר המינים מצויים אצלו ,הא כיון דאי"צ ליטלן בב"א
אז עולה לו המצוה עם קריאה זו דמתוך הכתב .אלא דעדיין לא יתיישב באמירת הפסוק האחרון מ"ט לא מהני גם אם בשעה שנטל מין האחד לא היו האחרים מצויין אצלו .ובחי' ר' מאיר
של המגילה שבזה נשלמת המצוה ויצא יד"ח ,ושוב איך מועיל שיחזור וישמענה מתוך הכתב שמחה עמ"ס סוכה רפ"ג [אות ט'] כתב דהוא מדין כל הראוי לבילה וכו' ,דכיון דמצוה ליטלם
כיון דלאו קריאת מצוה היא[ .ואפשר דכיון דלכתחילה יש לקרותה כולה מתוך הכתב ,א"כ אין בב"א צריך שיהא ראוי לנטילה אחת ,וכשאין כולם מצויים אצלו הרי אינו ראוי לקיום המצוה
דבב"א ,וצ"ע דבפשוטו אין מצויים אצלו היינו גם באופן שבידו להשיג את שאר המינים ,ובכה"ג
רוצין לצאת בזה ידי"ח והוי ככוונה שלא לצאת].
הרי שפיר חשיב ראוי לבילה ,ומ"ט בעי' שיהיו מצויים אצלו כבר בשעת נטילה.6
העביר הלולב מיד אחת לשניה אחר עלוה"ש
ונראה לבאר באופ"א דכיון דחזי' דלכתחילה צריך ליטול כל הד' מינים בב"א[ ,ולדעת ר"ת
האחרונים דנו במצות נטילת לולב אי בעי' מעשה נטילה דהיינו שיביאנו לידו ,או דהמצוה הוא אף לעיכובא ,ורק האגד אינו מעכב] ,י"ל דהא דנטלן בזאח"ז יצא היינו דוקא כשאפשר
מתקיימת במה שהלולב בידו אף בלא מעשה נטילה ,ונפק"מ אם נטלו לידו קודם עלות השחר ,לדון את כל הנטילות למעשה אריכתא ,דבעי' שיהיו המעשים מצורפים זה עם זה ועי"ז חשיב
[עי' בבכורי יעקב סי' תרנ"ב סק"י ובתוספת ביכורים שם ,ובספר בנין שלמה סי' מ"ח ,ובתשו' כנטילה אחת ,ולכן בעי' שיהיו כל הד' מינים מצויין בידו דאם שאר המינים אינם מצויים אצלו
משיב דבר ח"א סי' מ' ,ובחזו"א או"ח סי' קמ"ט סק"ב ,ועי' בס' שלמי תודה סוכות סל"ט א"א לחשוב את נטילת כולם כמעשה אריכתא כיון דבנטילת המין הראשון לא היו לו עדיין
שהאריך בזה] ,ויש להסתפק לדעת הסוברים דבעי' נטילה דוקא ,אי סגי להעבירו מידו האחת שאר המינים להמשיך בנטילתם ,ומה שנוטל אח"כ את שאר המינים הוי זה מעשה בפנ"ע ואינו
לידו השניה ,וכגון אם נטלו קודם עלות השחר אי מהני שיעבירנו אחר עלוה"ש לידו השניה ,או מצורף עם נטילה ראשונה.7
ונפק"מ בין הטעמים באופן שבשעת נטילת הלולב היה מצוי לו אתרוג א' ולבסוף נטל אתרוג
דזה לא מיקרי נטילה חדשה עד שיניחנו מידיו לגמרי ויחזור ויטלנו.
ויש להביא לזה דוגמא רחוקה מדין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור דאי' בגמ' דאם נטלו לצורך אחר שהוא לא היה מצוי לו בשעת נטילת הלולב ,דלמש"נ דבעי' שיהא כנטילה אריכתא,
מקומו רשאי להמשיך ליטלו לאיזה מקום שירצה ,ויל"ע אם שרי גם להעבירו מידו האחת א"כ כשמקיים המצוה באתרוג שלא היה מצוי לו בשעת נטילת הלולב אין הלולב והאתרוג
לידו השניה[ .א.ה .עי' בס' ארחות שבת פי"ט הערה נ"ב שהביאו מספר תוס' שבת בפתיחה מצטרפים והרי הם כב' נטילות חלוקות ולא מהני ,אמנם לטעם האו"ש דהוא משום ראוי לבילה
לסי' ש"ח שאוסר ובתורת שבת שם סק"ד מתיר ,ובפמ"ג תמ"ו מ"ז סק"ב כתב דאפשר דשרי שפיר נתקיימה מצות הלולב בשעתה כיון דהיתה ראויה להיות בב"א והוי ראוי לבילה ,ולא
להעבירו מיד ליד .ועיי"ש שהביאו עוד מהא"ר בסי' של"א [הובא במ"ב סי' ש"י ס"ק ט"ו] איכפ"ל במה שלבסוף קיים המצוה באתרוג אחר.
דלאדם אחר נמי שרי עכ"פ בשעת הדחק ,והנה בנידון דידן פשיטא דנטילה מיד חבירו מיקרי גם נראה פשוט דכל הדין דבעי' מצויין לו הוא רק בשעת נטילת המין הראשון דאז בעי' ששאר
המינים יהיו מצויין לו ,אבל בנטילת המין השני אין צריך שמין הראשון שנטל כבר ישאר מצוי
נטילה דודאי אי"צ שיהא מונח תחילה ע"ג קרקע דוקא ולא ביד אדם].
וכשהצעתי הספק לפני מרן הגר"ד לנדו שליט"א הראה מש"כ הר"ח בשבת דף ה' א' [הובא לו ,דכיון דהטעם הוא כדי לצרף הנטילות דליהוי כאחת א"כ מין זה שכבר נטל הרי כבר יצא בו
בתו' שם ד"ה כשני] דהמעביר בשבת ברה"ר מימינו לשמאלו אע"פ שהעביר ד"א פטור ,דאי"ז ושפיר מצורף הוא עם המינים האחרים שמוסיף ליטול אחריו .אמנם לטעמו דהאו"ש דהוא
חשיב עקירה והנחה כיון דאדם אחד הוא ,אך אמר דבודאי אין ללמוד מדין עקירה והנחה למצות משום ראוי לבילה יש לעיין אם בעי' גם שבשעת נטילת המין השני יהיה מצוי אצלו המין שנטל
כדי שיהיה ראוי לנטילת כולם בב"א ,וצ"ע.ח
נטילת לולב.
"וזימנין דמחלפי ליה ואתי לאפוכינהו ואתי לאיפסולי" ,ופירש"י שם "כשנותנין לו הלולב והאתרוג
לידו" ,ע"כ .והנה בסתמא מיירי במינים של חבירו ,וא"כ צריך לזכות בהם ,דמשמע דמיירי ביום
הראשון מדחיישי' שיארע בו נקב כדפירש"י שם והיינו פסול חסר דפוסל רק ביום הראשון ,ואי נימא
דכשנוטל מחבירו צריך להניחם מידו ולחזור וליטלם א"כ כשמניחם יכול ליטול הלולב בימין והאתרוג
בשמאל ,אלא משמע דיוצא בנטילה זו שנטלן מחבירו ואי"צ להניחם.
אמנם אי נימא דלהעביר מיד ליד מהני שפיר יכול להעביר מיד ליד בלא להניחם ,ולפיכך צריך שיוכל
לאחוז ב' ביד אחת כדי שלא יפול מידו[ .א.ה .ויש להעיר דא"כ אף אם ימסור לו חבירו כראוי הלולב
בימינו והאתרוג בשמאלו ג"כ יהא צריך להעבירם מיד ליד משום דבהך נטילה שהוא זוכה בלולב אין
יוצא יד"ח ,ואמאי איצטריך בגמ' לטעמא דלולב בימין ואתרוג בשמאל].
 .6א.ה .ובחלקת יואב או"ח סי' ל"א גם כתב הטעם משום כל הראוי לבילה ,והוסיף דכיון דצריך לקנותו
והוא תלוי בדעת המוכר לאו בידו הוא ולא חשיב ראוי .ובעיקר דין ראוי לנטילה אחת ע"ע בשו"ת ר"מ

איגרא סי' נ"ה ובאבני נזר סי' תצ"ב שכ"כ גם לענין אופנים אחרים שאם אינו ראוי ליטלם בב"א אינו
יוצא בהם בזאח"ז כיון דאינו ראוי לבילה ,ובאבנ"ז שם דן לענין מצות אגד דכל שאין ראוי לאגד יהא
פסול משום אין ראוי לבילה.
 .7א.ה .ועיקר דבר זה דבעי' שיהא הכל מעשה א' מתבאר גם מד' הביאה"ל שם שכתב בדעת הגהות
מיימוני דאם סח ביניהם לא קיים המצוה ,עיי"ש שכתב דכן משמע מלשון הרא"ש והטור ורי"ו דבעי'
עכ"פ שלא שישיח בדברים בטלים בינתים ,עכ"ד ,ומבואר מזה ג"כ דצריך שיהיו הנטילות מצורפות זו
לזו ,וזהו ג"כ טעמו של הרמ"א שהוסיף דלא די במה שמצויין אצלו אלא בעי' עוד שיהיו כולם לפניו,
ובשעה"צ ס"ק ס"ז הביא דמהגר"א משמע דאין הטעם משום הברכה אלא דאינו יוצא אם אינן לפניו,
ובהא ודאי ל"ש טעמא דראוי לבילה שהרי הם מצויין אצלו ורק אינם לפניו ,וע"כ צ"ל הטעם כנ"ל
דבעי' שיהא הכל נטילה אחת וסובר הרמ"א דזהו דוקא כשכולם לפניו.
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ביאורי שביעית
פרק י' מ"ח מ"ט
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משנה ח' ַה ַּמ ֲחזִיר חוֹב ַּב ְּׁש ִב ִיעית .הרא"ש ביאר
"לאו דוקא דשביעית אינה משמטת אלא ברגע
אחרון של שביעית ,אלא הכי פירושו המחזיר חוב בשביעית כלומר באיסור שביעית 1לאחר
שעברה עליו שביעית" ,ועל דרך זה ביארו הר"ש באופן הב' והריבמ"ץ באופן הא' יעויין.
ורש"י בגיטין (ל"ז ב') ביאר גם כן דמיירי בשמינית אמנם בהא דקתני בשביעית ביאר דהיינו
"בזמן שהשביעית נוהגת" ,כנ"ל ולפי זה משמע לכאורה דסבר התנא דבזמן הזה לא נוהגת
שמיטת כספים אפילו מדרבנן וכשיטת הרז"ה 2המובאת בבעל התרומות (שער מ"ה ח"א
ד') 3.אלא שהריבמ"ץ באופן הב' ביאר על דרך זה על אף שמשמעות דבריו שמדרבנן כן
נוהגת שמיטת כספים ,וזה לשונו "פירוש אחר המחזיר חוב שכבר עבר עליו שביעית ,והאי
בשביעית בזמן שהשביעית נוהגת ומני רבי היא וכו' ובזמן שאינה נוהגת שמיטת קרקע אינה
אמנם הר"ש באופן הראשון ביאר בזה
נוהגת שמיטת כספים 4לגמרי מה"ת".
"המחזיר חוב בשביעית בסוף שביעית כגון ביום אחרון" ,וזה צריך ביאור שהרי גמרא
ערוכה היא בערכין (כ"ח ב') דחלות שמיטת כספים דשביעית היא כאחד עם חלות שמיטת
5היובל בתחילת שמינית ,ואם כן לכאורה מבואר בזה דרק הרגע האחרון של שביעית הוא
המחיל את השמיטה ,וכמו שבאמת ביאר הר"ש בהדיא באופן השני "דשעה אחרונה של
שביעית משמטת" ,ומה אם כן פשר הזמן הזה של 'יום האחרון' שביאר הר"ש באופן

ׁש ֵּמט ָאנִי .הנה ,הר"ש
ֹאמר לוֹ ְמ ַ
הראשון6 ,ויעויין .י ַ
במשנתינו עומד 7בהא דתנן בשבועות (מ"ט א')
דשביעית משמטת את השבועה וילפינן לה בגמרא התם מדכתיב וזה דבר השמטה אפילו
דיבור משמטת ,ולמה לי קרא להכי והרי עיקר המלוה שעליה מחוייב שבועה נשמטת ומה
מקום יש לדון בחיוב השבועה ,וכתב על כך הר"ש "ומתוך כך היה נראה דאין משמט אלא
אם כן 8מחזיר החוב בשביעית ,ומתניתין וסוגיא דפרק השולח הכי ריהטא לכאורה" ,ומה
שמדקדק הר"ש ממשנתינו לכאורה משום דמשמע לו שאמירת 'משמט אני' הוא לפעול
את עיקר חלות שמיטת כספים ,והמשנה מעמידה את חובת אמירת 'משמט אני' דוקא 9במי
שמחזירים לו חוב בשביעית .אבל מסקנת הר"ש לדחות את הוכחתו מהא דשמיטת שבועה
על פי דברי הירושלמי (ה"א) שמלוה כפרנית אינה משמטת ,שלפי זה ניחא מדוע יש נדון על
שמיטת השבועה כיון שהמלוה שמחוייב עליה בשבועה היא כפרנית ,ומוכיח הר"ש מדברי
הירושלמי האלו להיפך דשמיטת השביעית היא אף על חובות שלא החזירו לו בשביעית,
"ושמעינן מינה דדכותה בלא נעשית כפרנית אע"פ שאין מחזיר החוב בשביעית שביעית
משמטתה" ,ועוד מוכיח הר"ש מדשמואל בריש מכות (ג' ב') דאמר שהמלוה את חבירו
לעשר שנים שביעית משמטתו "וסתמא אין דרך להחזיר תוך זמנו ואפילו הכי כיון דעברה
עליו שביעית שביעית משמטתו" .ואף המרדכי בגיטין (ש"פ) מביא ששאל רבינו חזקיה

 .1מבואר בדברי הרא"ש שהחיוב לומר "משמט אני" קאי לאחר שעברה שביעית וחלה
הפקעת השמיטה ,אבל הלאו דלא יגוש לשיטת הרא"ש קאי במשך כל שנת השביעית ,שכן
מייסד הרא"ש בגיטין (השולח כ') מהא דקתני בתוספתא דכותבין פרוזבול בערב ראש השנה
של שביעית" ,מיד כשהתחלה שנת השמיטה אין בית דין בודקין לגבות שום חוב וגם המלוה
בעצמו אין לו ליגוש הלוה ,דכתיב לא יגוש את אחיו ואת רעהו כי קרא שמטה לה' מיד
שנכנסה השמיטה לא יגוש ,אבל אם יפרע הלוה מעצמו אין צריך לומר משמט אני ,וכמו שאין
נזקקין לגבות החוב כך אין נזקקין לכתוב פרוזבול מיד כשנכנסה שביעית" ,ומשמעות לשון
הרא"ש שאין צד איסור בעשיית פרוזבול בשביעית אלא שפשוט אין בית דין נזקקין לכך,
ויעויין עוד[ .ויעויין בבעל העיטור (אות פרוזבול ע"ו) ששיטתו כהרא"ש שכתיבת הפרוזבול היא
רק עד ער"ה של שביעית ,אבל בעניין החיוב לומר "משמט אני" סבר שאינו חייב בזה לאחר
שנסתיימה שנת השביעית אלא רק בשנת השביעית ,ובדבריו שם לא מבואר שזה נוהג במשך
כל שנת השביעית דמיירי שם ביום אחרון של שביעית יעו"ש ,ויש מקום לדון שמא שיטתו
כאופן הראשון של הר"ש במשנתינו כדלהלן שהחיוב לומר משמט אני הוא רק ביום האחרון
של השביעית ,וצ"ע].
 .2והביא שיטה זו הר"ן בגיטין (כ' א' מדפה"ר) יעו"ש ,ואף הרמ"א בשו"ע (חו"מ ס"ז א') הביא שיטה
זו שעליה סמכו אותם המדינות שלא נהגו בשמיטת כספים .אבל התומים (שם) כתב לעורר
מאד להחזיק במצות שמיטת כספים אף אם נימא כשיטת הרז"ה שאין מחוייבים בה מעיקר
הדין ובפרט שהעיקר להלכה דלא כהרז"ה ,ויובאו בזה מדבריו "ומה עצום מצוה זו וטעם
יש בה ,ועל ידה ידע איש הישראלי אשר ימינו כצל על הארץ וגרים ככל אבותיו אריסי בתי
אבות ולה' הארץ ומלואה ,וידע כי לא שלימות אנושי לעסוק בקיבוץ הקנינים ולאסוף חמרים
חמרים יצבור ולא ידע מי אוספם ,כי יראה כי שבתה הארץ שבת לה' ויד הכל שוה בארץ
אשר עיני ה' בה תמיד וכו' ,ומצוה זו גרמה לישראל שלא נשתקעו יותר מדאי בעסק מו"מ
ולהרבות בסחורה כאניות סוחר ולבלות בו זמן יום ולילה כהגוים אשר על פני האדמה ולא כל
המרבה בסחורה מחכים ,כי לזו צריך הלואת איש באחיו ולהיות איש נושה ברעהו מזמן לזמן,
וזה אי אפשר בהחזיק מצוה הנ"ל ,כי בהגיע תור השמיטה ישמט הנושה ויצא נקי מכל חובו,
ואם כן היה חובה עלינו להחזיק במדת הסתפקות כראוי ונאות לעובד השלם מבלי לשים כל
חושו וחילו וראשית אונו בהבל המדומה ,ותחבולות לאסוף עושר שלא כמשפט התורה ,כי
אם להיות מתמימי דרך ההולכים בתורת ה' ,יבטח באלקי יעקב הוא הנותן לחם לכל בשר,
ובתורתו יהגה יומם ולילה עושר וכבוד אתה ,וכאשר היו אבותינו לא פנו אל הון רועי צאן מגז
כבשים יתחממו ומחלב עתודים ישתו וברכת ה' היא תעשיר ברצונו נותן וברצונו נוטל ושוא
כל תחבולות בני אדם .ואם כן הוא מצוה זו למה לא נדבק בה בתכלית הדביקה ושמחה ,ואילו
חכם אחד מחכמי פילסופים בעלי מדות ואנשי מוסר אמרו שיעשה האדם אותו לקנין מדות
השלימות ידעתי כי יאותו האנשים לשמוע בקולו ויאמרו ראה וחכם ,אף כי יצא מפי ה' בעל
החכמה ותבונה עצמו וחכמינו בתורה שבע"פ מעתיקי שמועה ז"ל קבעו כי מסמרות להיות
נוהג בזה"ז ג"כ והכל מרועה אחד יהיב חכמתו לחכימין (דניאל ב כא) ,הלא ראוי על כל הירא וחרד
לדבר ה' לשמוע ולשמור ולעשות עכ"פ זכר למצוה זו שהיה נוהגת אצלינו בזמן שהיינו שרוים
על אדמתינו זכרה ירושלים בימי ענים ומרודים כל מחמדיה אשר היה מקדם עד לא נפל עמה
ביד צר ראו צרים שחקו על משבתיה (איכה א ז) ,וזהו אילו הדין כהרז"ה .אבל באמת רבו עליו

חכמי הדור ,וממש רובם ככולם קיימו וקבלו כפי פשטות ומשמעות דברי הגמ' דנוהגת אף
בזה"ז ,ואם הם דעתם מדרבנן האחרון לחכמי קדם וראש במעלה הרמב"ן ז"ל כפי שהעתיק
דבריו בעה"ת בשער מ"ה ח"א דין ד' שהאריך ודעתו דשביעית בזה"ז אפילו בחו"ל מהתורה
לענין השמטת כספים ,דלא קי"ל כרבי דתליא ביובל רק תליא בשמיטת האדמה כל זמן שנוהג
בארץ ישראל ,ולפי דעת הרמב"ם [עי' פ"ד משמיטה ויובל הכ"ה] ותוס' שמיטת קרקע נוהג
בזה"ז בארץ ישראל דבר תורה כי קדושת עזרא לא בטלה ,ואף שמיטת כספים נוהגת בכל
מקום דבר תורה ,ואם כן מאוד ראוי לכל איש להחמיר לעשות עכ"פ זכר למצוה זו בפרוזבול
וכמש"כ לעיל ,לבל ישכח זכר מצוה זו מקרב ישראל".
 .3והיה מקום לדחות ולפרש שכונת רש"י שמשנתינו נקטה בזמן ששביעית נוהגת מן התורה
כיון שאז לא נהג דין פרוזבול כמו שביארה הגמרא לעיל מיניה (לו א') דבזמן שנהגה שביעית
מן התורה לא שייך שיתקן הלל פרוזבול ,ונקטה המשנה להעמיד דבריה בזמן זה כיון שבזמן
ששייכת תקנת פרוזבול אין מצוי שישמט חוב בשביעית .אלא שדא עקא ששיטת רש"י (שם)
דלרבא שפיר נהגא תקנת פרוזבול אף בזמן שהיתה שביעית מן התורה ,ורחוק לפרש שרש"י
פירש כאן רק אליבא דאביי.
ובספר תפארת יעקב בגיטין (שם) הקשה על לשון רש"י זה
וכתב" ,לכן ברור דעיקר כוונתו דקשיא לי' לישנא בשביעית דהא בתוך שביעית אינו משמט
כלל אף דאסור לתבוע אבל אין צריך לומר משמט אני ,ולזה פירש דהכוונה באותו העת שנוהג
שביעית והיינו בהתחלת שנה שמינית דאז נוהג דין שמיטת כספים של שביעית ולא בשביעית
אבל ודאי דשביעית לעולם נוהג מדרבנן עכ"פ" ,וצ"ע.
 .4ומשמע דסובר הריבמ"ץ לפי אופן זה ,שאף שנוהגת שמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן מכל
מקום התנא העמיד דין משנתינו שהוא דוקא בזמן שנהגה שביעית מן התורה .והנה לשיטת
היראים דלהלן וכן לפי הסלקא דעתך שהיה לר"ש במשנתינו וכדלהלן שהמשנה כאן מעמידה
את עיקר אופן מצות שמיטת כספים שלא חלה אלא על ידי השימוט של המלוה ,לא יתכן
לומר שדין משנתינו אינו נוהג בשביעית בזמן הזה דאם דין זה אינו נוהג אז מה כן נוהג מדין
שמיטת כספים .וכן לפי שיטות הראשונים שעצם החיוב לומר "משמט אני" למי שמחזיר לו
חובו אינו נלמד מילפותא מיוחדת אלא הוא חיוב פשוט מעיקר מצות שמיטת כספים ,אם כן
קשה לומר שבזמן שנוהגת השמיטה מדרבנן לא יהא לחיוב זה .ולכאורה צריך לומר ששיטת
הריבמ"ץ בזה היא כשיטת רש"י דלהלן שהחיוב המבואר במשנתינו לומר משמט אני הוא דין
חדש שנלמד מילפותא מיוחדת מקרא ד"וזה דבר השמיטה" ,ואינו מעיקר חובת השמיטה
אלא שאף כשמקבל ממי שאינו רוצה לשמט יש להזכיר הזכרה בעלמא שזו קבלה שלא בדרך
נגישה ,ולפי זה יש מקום לומר שעל אף שבעלמא כל דתקון דרבנן כעין דאורייתא תקון הכא
שאני ,שכיון שאינו דין עיקרי במצות השמיטה לא חייבוהו בזה חכמים ,וצ"ע.
 .5והכי איתא התם "תניא נמי הכי נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאחד
אלא שיובל בתחילתו והשמטה בסופה וכו' ,בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ שבע שנים
תעשה שמטה אלא יובל בתחילתו ביום הכיפורים הוא דכתיב ביום הכיפורים תעבירו שופר
בכל ארצכם ,הא מני ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא דאמר מר"ה הוא דחייל יובל",
ומבואר בזה דשמיטת הכספים לא חלה בפועל ברגע האחרון של שנת השביעית אלא הרגע
האחרון של שביעית הוא הסיבה לחלות השמיטה בתחילת שמינית ,ומדברי הברייתא שבגמ'
הנ"ל קשה להבין היאך למדו חז"ל דבר זה שחלות השמיטה בפועל היא רק בתחילת שמינית,
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לרבינו אביגדור הכהן לדון ששמיטת הכספים חלה
רק מכח שימוטו של המלוה וחיוב המלוה לשמט
הוא רק 10כשבא אליו בשביעית ,והכריע לו "לענין השמטת כספים קבלתי שהשביעית
משמטת מאיליה אע"פ שלא אמר משמט אני" ,ובגדר החיוב לומר 'משמט אני' ביאר שהוא
בדומה למה שמצינו גבי בכור שמצוה להקדישו אע"פ שקדוש מאיליו מרחם ,ומצוה זו היא
אמנם שיטת היראים (קס"ד) ששמיטת החוב חלה רק
רק כשבא הלוה להחזיר החוב.
11מכח שימוטו של המלוה" ,וחוב שעבר עליו שביעית אינו רשאי לוה לעכבו אלא על פי
מלוה ,שכל זמן שלא השמיטו מלוה חייב לפרוע ,אלא לוה יזמין מלוה לדין שישמיט לו חובו
כאשר צוה היוצר וב"ד יחייבו למלוה לומר משמיט אני" .אבל 12רוב הראשונים חולקין
על שיטת היראים ,וסבירא להו שהחוב נשמט מאיליו בין אם המלוה רוצה ובין אם אינו
רוצהָ .א ַמר לוֹ ַאף ַעל ִּפי כֵן י ְַק ֵּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו .הרא"ש פירש "ואם אמר לו הלוה אעפ"כ אני רוצה
'ליתנם' לך מותר לקבל ממנו" .אמנם הר"ש כתב "אם אמר לו הלוה אע"פ כן אני רוצה
'לפרוע' לך" וכן פירש הרע"ב ,ותמה עליהם התוס יו"ט "ודבר תימה הוא דאם יקבל בפרעון
ובדברי המשנה
א"כ אינו משמט ומאי מהני שאמר משמט אני ואינו עושה כן".
ראשונה (במשנתינו ובמשנה דלהלן) מתבאר שאדרבה פשטות לשון המשנה "אף על פי כן"
13משמע שמתכוין לפירעון החוב וכדברי הר"ש והרע"ב ,ומבאר דהא גופא הוה רבותא

דמשנתינו הכא 14לילף מקרא דעיקר מצות השמטת
כספים אינה שיפקע החוב מכל וכל אלא רק 15שלא
יגוש המלוה ,וכיון שאמר פעם אחת "משמט אני" שפיר יכול לקבל מהלוה אף לשם פירעון
החוב 16.ומוסיף המשנה ראשונה לדקדק מדברי הרמב"ם בהלכותיו (פ"ט הכ"ח) שכתב
בביאור דין המשנה "אמר לו אעפ"כ רצוני שתקבל יקבל ממנו שנאמר לא יגוש והרי לא
נגש" ,ומשמע דקבלתו היא בדרך פירעון ושרי כיון שלא נוגשו 17.שם" .ובפרק השולח (ל"ז
ב') קאמר 18דתלי ליה עד דאמר הכי .ובירושלמי (ה"ג) אמרינן דאומר לו משמט אני בשפה
ֱמר ְוזֶה ְּד ַבר ַה ְּׁש ִמ ָּטה" .כלומר דבור בעלמא,
ׁשֶּנא ַ
רפה והימין פשוטה לקבל"( .ר"ש ורא"ש) ֶ
19ומדכתיב וזה דריש דאין צריך אלא דיבור אחד" (ר"ש ורא"ש)" .הראיה ממה שאמר
דבר כלומר מאחר שהוציא הדבר מפיו התירו" (רמב"ם בפיהמ"ש) .ולפי אלו הראשונים
הרבותא שילפינן מקרא הוא שאחר שאמר המלוה "משמט אני" שרי ליה לקבל החוב ,והא
א ב ל
דבתחילה חייב המלוה לומר ללוה "משמט אני" משמע שהוא דין פשוט.
רש"י בגיטין (ל"ז ב') ביאר להיפך" ,שנאמר וזה דבר השמטה צריך לומר דיבור של שמיטה",
ומבואר דסבר שילפותא דסיפא דמתני' ארישא מהדר ,והיינו דבלאו ילפותא הוה אמרינן
מסברא שיכול המלוה לקבל החוב ממי שמחזיר לו ואין צריך לומר לו משמט אני ,וכן משמע
מפירש"י שלאחר שאמר משמט אני פשוט שיכול לקבל ואין צריך לכך מקור מקרא.

אבל מקור הדברים מבואר בהדיא בדברי הספרי (ראה פיסקא קיא) ומובא ברמב"ם בהלכותיו (פ"ט
ה"ד)" ,אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה ,שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמטה וזה
דבר השמטה ושם הוא אומר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות ,מה שם אחר
שבע אף השמטת כספים אחר שבע ,לפיכך הלוה את חבירו בשביעית עצמה גובה חובו כל
השנה ,וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית אבד החוב".
 .6ולכאורה יתכן לבאר בשיטת הר"ש באופן הראשון ,שאמנם ודאי שחלות הפקעת החוב
בפועל חלה רק בתחילת שמינית וכמפורש בגמרא דערכין ובדרשת הספרי הנ"ל ,אבל הבינו
חז"ל שכל היום האחרון של שביעית הוא הסיבה לחלות השמיטת כספים ולא רק השעה
האחרונה ,וזה סיבה שחובות שנכנסו ליום האחרון כבר חל בהם דין שישמטו בתחילת
השמינית ולכן מחובת המלוה שלא לקבל פרעונם אלא לשמטם ,ונמצא שאמירת המלוה
"משמט אני" אינה לומר שחלה כבר הפקעת החוב המוחלטת אלא לומר שמניח לחובו
שיכנס לחלות הפקעת השמיטה שבתחילת השמינית ,וזהו הדין שבאה משנתינו להעמיד
בזה[ .ואין להקשות לפי זה היאך מהני פרוזבול ביום האחרון של שביעית ,דכיון שחלות
הפקעת השמיטה עדיין לא חלה ואם ימסור אז שטרותיו לבית דין שפיר יועיל להצילם מחלות
השמיטה לכן אף הפרוזבול יכול להועיל ,וכמו שאם יעבור המלוה ויקבל פירעון החוב ביום
האחרון בודאי שלא תחול בחוב זה חלות השמיטה כיון שכבר נתבטל ונגמר בשעת חלות
ולפי דברים אלו בביאור האופן הראשון של הר"ש לכאורה יש לדון
השמיטה ,ויעויין].
טובא שכל חובת אמירת "משמט אני" היא רק ביום אחרון של שביעית ,כיון שאז אילו ישיב
הלווה את החוב נמצא שביטל ממנו את חלות השמיטה שחלה בפועל בתחילת השמינית
וכנ"ל ,אבל אם מחזיר הלוה את החוב לאחר השביעית אחר שכבר חלה בפועל השמיטת
כספים בזה לא שמענו שיתחייב המלוה לומר לו "משמט אני"[ ,ובפרט למה שיתבאר להלן
בשיטת הר"ש שעיקר חובת אמירת "משמט אני" דמשנתינו לא קאתייא מילפותא ד"וזה דבר
השמטה" אלא הויא דין פשוט מסברא ,ועד כאן לא שמענו ממשנתינו אלא ביום אחרון של
שביעית ואם כן מהיכי תיתי לחדש שמחוייב בזה אף לאחר שביעית ],וצ"ע.
 .7סדר דברי הר"ש כפי שמובא להלן אינו כפי הסדר הנדפס בר"ש שלפנינו ,אלא כפי שיש
שהגיהו לשנות הסדר שכך לכאורה עולה מוכרח מתוכן דבריו ,ויעויין.
 .8ולכאורה לפי סלקא דעתך זו של הר"ש ישנם ג' הגבלות בדין שמיטת כספים בשביעית,
האחת שעיקר חלות שמיטת כספים אינה ממילא מאפקעתא דמלכא אלא רק מכח השמטת
המלוה ,השנית שאין המלוה מחוייב להשמיט לכל החובות אלא דוקא לחובות שמחזירים
לו ,והשלישית שאף החובות שמחזירים לו אינו מחוייב להשמיט לכל חוב שעבר עליו
השביעית אלא אך בשנת השביעית .ויעויין להלן (הערה  )11לדקדק ממשמעות שיטת היראים
שאף שנוקט שהשמיטה חלה רק מכח שימוטו של המלוה מכל מקום על שאר ההגבלות
הנ"ל חולק ,וסובר שחיוב השימוט שעל המלוה הוא לאו דוקא כלפי חובות שמחזיר לו הלוה
אלא כלפי כל חוב שיתבענו הלוה בבית דין שישימיטנו לו ,וכן סובר שחיוב השימוט הוא
לא רק בשנת השביעית עצמה אלא כל חוב שעברה עליו שנת השביעית מחוייב להשמיטו
והנה הסלקא דעתך של הר"ש נשענת על ב' סימוכים
אפילו לאחר השביעית.
האחד מהא דבעינן למילף על שמיטת שבועה והשני ממשמעות ריהטת המשנה וסוגיא
דגיטין ,ולכאורה בשלמא ממשמעות ריהטת המשנה מוכח לדבר זה שרק בשנת השביעית

הוא מחוייב להשמיט את מי שבא להחזיר לו חוב דהכי משמעות ריהטת הלשון המחזיר חוב
לחבירו 'בשביעית' ,אבל מהיכן היה מוכח כן לר"ש מכח ההוכחה מהא דשמיטת שבועה דאף
שמוכח משם לזה שהשמיטה חלה רק מכח שימוטו ושאין חייב להשמיט חוב שאין מחזירים
לו ,אבל מהיכי תיתי שאין חיובו עומד אף לאחר שנת השביעית להשמיט את החובות שעברה
עליהם שביעית .ולכאורה הביאור בזה דהוה מילתא דפשיטא לר"ש מסברא שאם לא חלה
הפקעת השמיטה ממילא על החוב וצריכינן לשימוטו של המלוה אין מקום לחייב את המלוה
לאחר שעברה שביעית ,דכיון שמצות השמיטה תליא בשנת השביעית וכבר עברה שנת
השביעית הלך לו חיובו ,ורק לפי מסקנת הר"ש שחלות השמיטה חלה מאיליה בחובות שייך
ועל דרך זה מוכח
להמשיך את חיובי השמיטה בחובות אלו אף לאחר השביעית.
ממה ששאל רבינו חזקיה לרבינו אביגדור במרדכי בגיטין הובא להלן ,שמשמעות הדברים
שם שעיקר השאלה היא האם שביעית אפקעתא דמלכא או שחלה מכח שימוטו של המלוה,
אבל אילו תליא שמיטת השביעית דוקא בשימוטו של המלוה פשיטא שליכא חובת שימוט
אחר שעברה שנת השביעית אף כלפי אותם החובות שעברה עליהם שביעית וכדלהלן (הערה
אמנם בשיטת היראים מוכח דחלק בדבר זה ואף שסובר שהשמיטה חיילא רק
.)10
מכח שימוטו של המלוה מכל מקום מחוייב בזה המלוה אף לאחר שעברה שביעית כלפי כל
החובות שעברה עליהם השביעית וכנ"ל ,וצ"ע.
 .9לכאורה לפי סלקא דעתך זו של הר"ש חובת השימוט שעל המלוה קיימת במשך כל שנת
השביעית ,דמאחר שביאר הר"ש לפי סלקא דעתך זו דלאחר שביעית אינו מחוייב להשמיט
אף את החובות שעברו עליהם השביעית אם כן בהכרח שחובת השימוט היא בתוך שנת
השביעית עצמה ,ואף שכבר הובא לעיל לאופן הראשון של הר"ש שחובת אמירת משמט
אני היא ביום האחרון של שביעית ,לכאורה זה יתכן רק למסקנת הר"ש שעיקר השמיטה חלה
מאיליה על כל החובות שלפי זה יתכן שהדין המיוחד של אמירת משמט אני עומד במסויים
ביום האחרון של השביעית וכפי שנתבאר בזה לעיל (הערה  ,)6אבל למאי דסלקא דעתיה
דהר"ש עתה שמיירינן הכא בעיקר דין השמיטה רחוק מאד לומר שכל עיקר דין השמיטת
כספים מסויים אך ורק לאותם החובות שבאו להחזיר לו ביום האחרון של שביעית .ועל דרך
זה מסתבר אף לפי הצד שדן רבינו חזקיה לפני רבינו אביגדור במרדכי בגיטין דלהלן.
אמנם מאידך הרי זה דין מפורש שחלות שמיטת כספים דשביעית היא רק בסופה וכנ"ל
מגמרא דערכין (כ"ח ב') ,ולכאורה צריך לומר לפי זה דעניין שימוטו של המלוה הוא לקבוע
בחוב דין שיהא מיועד לחול בו הפקעת השמיטה בסוף שנת השביעית ,וצ"ע.
 .10הנה עיקר הנדון של רבינו חזקיה היה האם שמיטת השביעית היא אפקעתא דמלכא או
שחלה מכח שימוטו של המלוה ויעו"ש ,אבל בדבריו מבואר דהיה פשוט לו שאילו תליא
השמיטה בשימוטו של המלוה היה חיוב המלוה לשמטה רק בשנת השביעית ולא לאחריה,
וזה דלא כשיטת התומים דלהלן בסמוך ,ויעויין במה שנתבאר בזה לעיל (הערה  )8לפי שיטת
הסלקא דעתך דהר"ש .ויעויין לעיל (בהערה שם) שנתבאר להעמיד חילוק נוסף בין הסלקא
דעתך דהר"ש ליראים שלסלקא דעתך דהר"ש חובת השימוט היא רק כלפי חוב שמחזירים
לו וליראים חובת השימוט הוא כלפי כל חוב שעברה עליו שביעית ,ויש לדון מה היתה שיטת
רבינו חזקיה בשאילתו ,ואולי משמעות לשונו "כשבא אליו בשביעית" דמיירי כשבא להחזיר
המשך בעמוד הבא
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ובתוס' הרא"ש (שם) עומד בפירש"י "ולישנא לא
משמע הכי 20דמשמע דאיקבל הימנו קאי ,ועוד קרא
לאיסורא לא איצטריך 21דממילא שמעינן דאסור לקבל הימנו דהא כתיב שמוט כל בעל משה
ידו" ,22ולכאורה קשה לרש"י עוד דמאחר שמשום מה יש צורך בילפותא ללמד שחייב לומר
ׁש ָּגלָה
משמט אני אם כן מהיכי תיתי דבפעם אחת שאמר סגי ליה23 ,ויעויין"ַּ .כ ּיו ֵֹצא בוֹ רו ֵֹצ ַח ֶ
ָהם רו ֵֹצ ַח ָאנִיָ ,א ְמר ּו לוֹ ַאף ַעל ִּפי כֵן י ְַק ֵּבל ֵמ ֶהם,
ֹאמר ל ֶ
ַבדוֹ י ַ
ְשי ָה ִעיר ְלכ ְּ
ׁ
ְל ִעיר ִמ ְקלָט ְורָצ ּו ַאנ ֵ
24
ֱמר ְוזֶה ְּד ַבר ָהרו ֵֹצ ַח .הראשונים לעיל מביאים לתוספתא במכות (פ"ב ה"ב) שמפורש
ׁשֶּנא ַ
ֶ
בה שאתינן הכא למילף גבי רוצח שסגי באמירה ראשונה" 25,לא יאמר את הדבר וישנה
שנאמר וזה דבר הרוצח אין לך אלא דבר ראשון" .שם .הר"ש והרא"ש מביאים בזה את
דברי הירושלמי כאן "א"ר יוסי 26הדא אמרה בר נש דתני חדא מכלה והוא אזיל לאתר ואינון
מוקרין ליה בגין תרתי צריך מימר להן חדא מכלה אנא חכם" ,ומבאר הר"ש "כלומר מכלה

כמו מכילתא שבקי במסכתא ורצו לכבדו דסבורין
שבקי בשתים יאמר להם בחדא מסכתא אני חכם
משנה ט' ַה ַּמ ֲחזִיר חוֹב ַּב ְּׁש ִב ִיעית" .כגון לוה 27שאמר
ולא בשתים".
ָמים נו ָֹחה ִמ ֶּמ ּנוּ .המשנה ראשונה עומד בזה "וצריך טעם נהי
למלוה אע"פ כן" (ר"ש) .רו ַּח ֲחכ ִ
דלא עביד איסורא כדילפינן לעיל מ"מ מאי מצוה איכא שרוח חכמים נוחה הימנו" ,ומבאר
באופן אחד "ושמא כדי שלא ימנעו מלהלוות" ,ובאופן שני מבאר שמאחר ששמענו במשנה
דלעיל שאם אמר הלוה אך על פי כן מותר למלוה לקבל הימנו ,מוכח מזה "דעיקר מצות
השמטת כספים 28אינה אלא שלא יגוש המלוה" ,וכיון שאין כאן נגישה הדר הויא פריעת
החוב מצוה .והרש"ס 29ביאר בזה" ,רוח חכמה וחסידות בקרבו 30דאינו רוצה ליהנות מממון
אחרים" .שם" .ענינו שהחכמים אוהבים אותו על זה וישר בעיניהם מה שעשה" (רמב"ם
בפיהמ"ש) .ובתוס' יו"ט כאן מציין לדבריו בזה במס' אבות (ג' י') ששם הביא פירושים

חובו ,וצ"ע .ולעיל (הערה  )9נתבאר שלכאורה לפי רבינו חזקיה תהא חובת השימוט שעל
המלוה במשך כל שנת השביעית ,ויעו"ש בביאור גדר הדברים לפי זה.
 .11ומשמעות דברי היראים דנקט הכי משום שפירש כן בדין דמשנתינו יעו"ש ,דהיה משמע
לו שעניין אמירת "משמט אני" היא כפשוטה שעל ידה מחיל את עיקר חלות שימוט החוב,
אבל מכל מקום לא נקט היראים כשיטת הסלקא דעתך דהר"ש הנ"ל לאחוז במשמעות דברי
המשנה לגמרי שחובת השימוט היא רק כלפי חוב שמחזירים לו ורק בתוך השביעית ,שהרי
בדברי היראים מבואר בהדיא דחובת השימוט שעל המלוה היא לאחר השביעית כלפי כל
החובות שעברה עליהם השביעית וכן מבואר בדבריו דזה לא רק בשעה שבא הלוה להחזירם,
ויעויין.
 .12אלו דברי הדרך אמונה (פ"ט ה"א דרך אמונה ה') ,ובציון ההלכה (שם י') ציין בזה לשער המשפט
(ריש סימן ס"ז) ולשמיטת כספים כהלכתה שביארו לדבר זה .ובדרך אמונה (שם בביאור ההלכה)
דקדק משיטת הרמב"ם דלא סובר כהיראים מלשונו בהלכה א' ויעויין עוד במה שכתב בזה
בציון ההלכה (שם א') ,והעירו דלכאורה יש משמעות רבתא דשיטת הרמב"ם דלא כהיראים
מדבריו בהלכה ד' שכתב בהדיא "לפיכך הלוה את חבירו בשביעית עצמה גובה חובו כל השנה
וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית אבד החוב" ,ולשיטת היראים לא אבד
אמנם יעויין במה שנתבאר לעיל
החוב מיד עם שקיעת החמה עד שישמטו המלוה.
(סוף משנה ג') לדקדק מריהטת דברי הרמב"ם בפיהמ"ש לעיל (שם) דסובר כשיטת היראים ,וצ"ע.
 .13המשנה ראשונה מדקדק משום דומיא דסיפא דגבי רוצח ויעויין ,אמנם לכאורה אף עצם
משמעות הלשון משמע טפי דמתכוין לקיים את תחילת כונתו שבא להחזיר החוב ולא בדרך
מתנה.
 .14ובשיטת התוס' יו"ט לכאורה צריך לומר דלא הוה משמע ליה שהילפותא דילפינן הכא
מקרא ד"וזה דבר השמטה" היא לשנות בעיקר הגדר של מצות "שמוט" ,שלעולם נשאר
שמצות "שמוט" היא להפקיע את עיקר החוב לגמרי ,וילפינן רק דשרי לקבל בדרך מתנה
בלבד ,והיה מוכח לו הכי מפשטות דברי הברייתא בגיטין שצריך לומר הלוה בלשון של מתנה
וכדלהלן (הערה  .)16ויעויין עוד במה שיתבאר בעה"י להלן (הערה  )21שלכאורה עולים ג' שיטות
בנדון זה ויעו"ש.
 .15ועל פי דבריו אלו דן המשנה ראשונה בריש המשנה דלהלן לחדש ולומר דנשאר על הלוה
את המצוה של פריעת בעל חוב ,אבל זה דבר תימה לכאורה כיון דהמצוה לפרוע לבעל חוב
היא לכאורה רק מכח זכותו של המלוה שיש לו בממון זה לתובעו מהלוה ,וכיון שחובות אלו
מחוייב המלוה לשמטם ואסור לו לתובעם מה שייך לדון בזה משום פריעת בעל חוב מצוה,
אלא שבאמת מצינו כדברים האלו ביראים (בתחילת מצוה רע"ח) שדן לומר שאף אחר שאומר
המלוה שמשמט אני יש ללוה לשלם ואם אינו משלם הוא בכלל לוה רשע לא ישלם ,ויעו"ש.
[ויעויין במהדורות השונות שיש ביראים כיון שיש ביניהם חילוקי גירסאות בזה].
 .16והתוס' יו"ט מקשה עוד מדברי הברייתא בגיטין דקתני התם "כשהוא נותן לו אל יאמר לו
בחובי אני נותן לך אלא יאמר לו כן במתנה אני נותן לך" ,ולכאורה זה סותר בהדיא את שיטת
הר"ש והרע"ב .ויעויין במשנה ראשונה שביאר בזה דלעולם אין חיוב לומר בלשון "מתנה"
ורק לרווחא דמילתא הוא דקאמרינן ,וצ"ב .אמנם בחידושי רבי נחום בגיטין (ל"ז ב') ביאר בזה
על פי דברי היראים שאין כוונת הברייתא שצריך לעשות בלשון ובדרך מתנה אלא רק שלא
יהיה בתורת 'נגישה' ,ויעו"ש.
 .17וכיסוד זה שאין דין השמיטה להפקיע את עיקר חוב הממון ביאר בהרחבה בחידושי רבי
נחום בגיטין (אות צ"ב ואות קי"ז) ויעו"ש ,וסייע לכך משיטת רש"י בגיטין דהמלוה יכול לכוף הלוה
לשלם לו אחר שאמר לו משמט אני וכדלהלן (הערה  .)18והנה במשנת זרעים לעיל (מ"א) הביא
דיש לתלות בנדון זה האם מי שעובר ונוגש חוב בשביעית עובר אף משום גזל ,דלכאורה לפי
משמעות שיטת הר"ש והרע"ב וכדברי המשנה ראשונה הנ"ל יש בדין שלא יעבור משום גזל,
והביא מהמנחת חינוך (תע"ז ד') דעובר משום גזל וכן נוקט בדרך אמונה (פ"ט דרך אמונה ה') ,ומוכח

דסברי שדין השמיטה הוא להפקיע את עיקר החוב .ולכאורה אף משיטת התוס' יו"ט הנ"ל
משמע שסבר שהחוב נפקע לגמרי בשמיטה והחזרת הלוה כשאומר אף על פי כן היא בדרך
ונמצא אם כן שיש לנו שיטות חלוקות בגדר החזרת חוב שנשמט
מתנה ממש.
בשביעית כשאומר הלוה אף על פי כן האם הוה פירעון חוב או מתנה חדשה ,וכבר דנו בזה
נפקא מינה האם יש למלוה להפריש מעשר כספים מממון זה ,וכן יש להקשות לפי אם נימא
דהוה מתנה ממש מדוע אין בזה משום ריבית (ויעויין במשנה ראשונה בסוף דבריו במשנתינו),
ויעויין במה שנתבאר בזה בגליון אהלי שביעית (מדור שיח שביעית גליון .)44
 .18בביאור דברי הגמרא נחלקו הראשונים ,רש"י שם פירש "אם היה רוצה לחזור בו יתלנו
על עץ אם גברה ידו עד דאמר ליה אף על פי כן" ,והיינו דמותר למלוה לכפות את הלוה בכח
להחזיר לו ההלואה לאחר שאמר לו פעם אחת משמט אני ,ובהמשך דבריו ביאר בזה "במתנה
אני נותן לך ואין כאן משום לא יגוש דלא בבי דינא קתבע ליה ולאו משום חוב" .וצריך ביאור
דלפי הטעם שביאר רש"י בזה היה בדין שיוכל המלוה לכפות את כל הלווים ממנו עד שישיבו
לו החוב בלשון מתנה ,ומדוע אם כן נאמר דין זה רק כלפי אותו שבא להחזיר החוב ואמר לו
בתחילה משמט אני ורק אחר כך יכול לכופו להשיב לו החוב בלשון מתנה ,דמשמעות דברי
הסוגיא שם בעליל וכן משמעות לשון רש"י הנ"ל דמיירי הלכה זו דתלי ליה רק בכי האי גוונא,
וכמו שביאר כן בהדיא בתרומת הדשן (ד"ש) לפי שיטת רש"י .וציינו בזה לדברי התוס' רי"ד
שם שפירש אף הוא כרש"י דתלי ליה היינו שכופהו בעל כרחו ,וביאר בזה "פי' כיון שקיים
המצוה ואמר משמט אני ,אבל אם לא הביאם לו כלל אינו יכול לכופו שיביאם אליו שהרי
לא קיים שום מצוה" ,ולכאורה יש לבאר כן אף בשיטת רש"י ,דרש"י בדבריו הנ"ל פירש
רק מדוע על לאו דלא יגוש אינו עובר ,וזה אפשר ששייך אף בכל מלוה ולוה ,אלא דמצד
מצוה ד"שמוט" לא יכול לעשות כן עד שיחזיר לו החוב ויאמר משמט אני ,ויעויין עוד.
ומשיטת רש"י הזאת ודעימיה הוכיח בחידושי רבי נחום (שם) את יסודו בגדר חלות שמיטת
כספים שעיקר החוב אינו נפקע וכנ"ל (הערה  ,)17שאם לא כן איזה צד זכות יש למלוה לכוף הלוה
אבל הרא"ש שם משיג על רש"י "ולא נהירא דאם כן בטלת תורת
להשיב המעות.
שמטה" ,והנה לכאורה היה אפשר לבאר בטעם שיטת הרא"ש לחלוק על רש"י מכמה פנים,
הן מצד לאו דלא יגוש שסבר שזה לא רק כשתובע דרך בית דין כמו שפירש רש"י הנ"ל,
והן מצד עשה ד"שמוט" דסבר שכל מה שסגי לומר פעם אחת משמט אני זה רק כשמחזיר
מדעתו ולא כשכופהו להחזיר ,והן מצד עיקר חלות שמיטת החובות שחלה באפקעתא
דמלכא דסבר שעיקר החוב נפקע מכל וכל ,אלא שמשמעות לשון הרא"ש שכונתו להשיג
מטעם אחר ,ויעויין בתרומת הדשן הנ"ל.
 .19לכאורה ביאור דברי הר"ש דראשית ילפינן מעיקר קרא ד"דבר" דסגי בדיבור בעלמא,
דלא לקבל מיד הלוה המחזיר לו בשביעית זהו השמטה בפועל וילפינן שסגי ליה בהשמטה
בדיבור בעלמא ,ועדיין היה אפשר לומר שצריך לחזור על דיבור ההשמטה יותר מפעם אחת,
[ויש מקום להעיר לפי השיטות
ועל זה ילפינן מקרא ד"וזה" שסגי בדיבור אחד בלבד.
שנתבארו לעיל דהלוה צריך להחזיר דוקא בדרך מתנה ממש ,מדוע חשיב שהשמטת המלוה
היא בדיבור בעלמא והא לכאורה שימט כבר לגמרי ורק שמקבל בלא קשר לחוב מתנה ,ואולי
יש מכאן קצת ראיה לשיטות הנ"ל שהשבת הלוה יכולה להיות בדרך פירעון ורק שלא בדרך
נגישה ,ולפי זה נמצא שבאמת ליכא כאן אלא השמטה בדיבור בעלמא כיון שבפועל הרי הוא
גובה את חובו ,וצ"ע].
 .20ויעויין להלן (הערה  )23במה שנתבאר ביישוב שיטת רש"י בזה.
 .21ולכאורה בביאור שיטת רש"י בזה יש לומר דסבר רש"י שאדרבה הפשטות היא שמצות
"שמוט" אינה שיפקיע את החוב לגמרי אלא רק שלא יתבענו המלוה בנגישה ועל דרך לאו
דלא יגוש ,ולכן כשהלוה בא מעצמו להחזיר החוב אף שבא בדרך פירעון ולא בדרך מתנה היה
בדין שיהא מותר למלוה לקבל הפירעון כיון שאין זה נגישה ,ולהכי באה המשנה לאשמועינן
רבותא דילפינן מקרא ד"וזה דבר השמטה" שפעמים שלא סגי בזה שישב ולא נגש אלא צריך
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ביאורי שביעית
פרק י' מ"ח מ"ט

ר ּו ַח ֲח ָכ ִמ ים נ ו ָֹח ה ִמ ֶּמ ּנ ּו .

חלוקים בזה מדברי רש"י בכמה מקומות ,ויעו"ש.
והובאו לעיל לדברי הרש"ס שפירש בזה "רוח חכמה
וחסידות בקרבו" ,והוא כפירוש רש"י בב"ק (צ"ד א') ,ויעויין בתוס' יו"ט (באבות שם) שלפירוש
ׁש ּנ ְִת ַּג ּיְר ּו ָבנָיו ִע ּמוֹ לֹא ַי ֲחזִיר ְל ָבנָיו.
זה יש להגיה במשנתינו "רוח חכמה" ,ויעוייןַ .ה ּלֹוֶה ִמן ַה ּגֵר ֶ
ָמים נו ָֹחה ִמ ֶּמ ּנוּ .הר"ש
"31אינו חייב להחזיר לבניו אם מת הגר" (רע"ב) .ו ְִאם ֶה ֱחזִיר רו ַּח ֲחכ ִ
והרא"ש מביאים לדברי הגמרא בקידושין (י"ז ב') דמקשה סתירה מדין דמשנתינו לברייתא
דקתני שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,ומיישבת "כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה כאן
שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה" ,ופירש רש"י (שם) דמשנתינו כשלידתו בקדושה
שבזה מיחלף בישראל גמור ולכך רוח חכמים נוחה ממי שמחזיר להם ,וברייתא כשלידתו
שלא בקדושה ובזה אין רוח חכמים נוחה הימנו ,וכן פירש הרמב"ם בפיהמ"ש כאן .והר"ש
והרא"ש משיגים עליהם מהא דקתני במתני' "שנתגיירו בניו עמו" ומוכח דמיירינן כשנולדו

בגיותן ,ולכן מפרשים בהיפוך דדין דמשנתינו הוא
כשלידתם שלא בקדושה שבהם יש לחוש שמא
יחזור לסורו ולכך רוח חכמים נוחה מהמחזיר להם ,וברייתא כשנולדו בקדושה ,ויעוייןּ .כָל
ַה ִּמ ַּט ְל ְט ִלין נ ְִקנִין ִּב ְמ ִׁשיכָה" .וכל זמן שלא ימשוך יכול כל אחד מהם לחזור באותה סחורה
ואפילו אחר נתינת הממון" (רמב"ם בפיהמ"ש) .שם" .בפרק המוכר את הספינה (ב"ב פ"ו א')
אמרינן לא שאנו אלא דברים שאין דרכם להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין
ָמים נו ָֹחה ִמ ֶּמ ּנוּ" .אבל כל המקיים דברו
במשיכה לא" (ר"ש)ְ .וכָל ַה ְמ ַק ּיֵם ֶאת ְּד ָברוֹ רו ַּח ֲחכ ִ
ויחייב עצמו להיות משאו ומתנו באמונה ולא יחזור בו ואף על פי שאין שם משיכה 32רוח
חכמים נוחה הימנו ,ואמרו עליהם השלום (ב"מ מ"ט א') 33והין צדק הין שלך יהיה צדק רוצה
לומר כשתדבר דבר 34השלימהו לטוב ,והין בלשון הן" (רמב"ם בפיהמ"ש) .ח

להוסיף דיבור של שימוט ,וזה כשבא הלוה להחזיר הלוואתו אף שמותר לו לקבלה יש לו לדבר
דבור של שימוט כדי להדגיש שאין עושה בדרך תביעה ונגישה .והתורא"ש ושאר ראשונים
הנ"ל שפירשו שהא דצריך לומר 'משמט אני' הוא דין פשוט מסברא ואדרבה הרבותא היא
שסגי בדיבור אחד בלבד ,הם סברו שמצות "שמוט" נשמעת לפי הפשטות שיש להפקיע את
החוב לגמרי ועל כן פשוט שמחוייב מצד מצות "שמוט" שלא לקבל החוב בדרך פירעון.
ונמצא אם כן שג' שיטות יש בנדון דהחזרת הלוה חוב שנשמט בשביעית ,לשיטת רש"י הנ"ל
הדין פשוט מסברא שמצות "שמוט" היא רק שלא יגוש ויתבע החוב דומיא דלאו דלא יגוש,
ולכן פשוט הוא שכשבא הלוה להחזיר מעצמו אפילו בדרך פירעון שפיר דמי ,וילפינן רבותא
במשנתינו שמכל מקום יש למלוה לומר אז דיבור של שימוט .ולשיטות שאר הראשונים
לפי הפשטות הוה אמינא דמצות "שמוט" מחייבת שיפקע החוב לגמרי ולא יקבלנו המלוה
כלל בדרך פירעון אף כשבא הלוה להחזיר מעצמו ,אלא שנחלקו מה נתחדש בדין דמשנתינו
הנלמד מקרא ד"וזה דבר השמטה" ,שמשיטת הר"ש והרע"ב משמע דילפינן דשרי למלוה
לקבל אפילו בדרך פירעון ,ולפי"ז מסתבר כדברי המשנה ראשונה הנ"ל בזה שהא גופא הוא
דילפינן הכא שענינה של מצות "שמוט" הוא רק שלא לעשות בדרך נגישה אבל אין צריך
שיפקע החוב לגמרי ,אמנם שיטת התוס' יו"ט הנ"ל דאף אחר רבותא דמשנתינו אם יקבל
המלוה בדרך פירעון הוא עובר על מצות "שמוט" ,וכך לכאורה מוכחת אף שיטת המנחת
חינוך שמי שעבר ולא שימט עובר משום גזל וכנ"ל (הערה .)17
 .22ומסיק התורא"ש לפרש כשאר הראשונים הנ"ל" ,הילכך נראה לפרש דאיקבל הימנו קאי,
וה"פ אין צריך שיאמר לו וישנה משמט אני פעם שניה אלא בפעם ראשונה סגיא" ,ומסייע
התורא"ש את שיטתו בזה מסיפא דמשנתינו גבי רוצח ,ויעויין בזה להלן (הערה .)24
 .23ויתכן לבאר בשיטת רש"י על פי מה שכבר נתבאר בשיטתו לעיל (הערה  )20דסבר שדבר
פשוט הוא שעניין מצות "שמוט" הוא דומיא דלאו דלא יגוש שלא יתבע ויגוש את הלוה ,אבל
כשבא הלוה להחזיר מעצמו אף בדרך פירעון אין בזה סתירה כלל למצות "שמוט" ,ולפי זה
אפשר לומר דרש"י פירש שבעל כרחך הא דדרשינן הכא מקרא ד"וזה דבר השמטה" דהמלוה
צריך לומר "משמט אני" זהו רק בשעה שמקבל מהלוה את הפירעון שיש לו לומר דברים
שיגדירו את קבלת החוב שאינה בדרך נגישה ,אבל לולא זה שבא לקבל את הפירעון בפועל
אין מקום כלל לחייבו באמירת משמט אני ,ולפי זה נמצא דאין מקום כלל להצריך מקור נוסף
שסגי במה שיאמר פעם אחת משמט אני ,דאם יצטרך לחזור ולומר משמט אני אם כן לא
ולפי זה
יוכל לקבל המעות וכל הדין לומר משמט אני שייך רק במי שמקבל המעות.
לכאורה יתיישב היטב אף ההערה שהובאה לעיל מהתורא"ש על פירש"י דמשמע שהתנא
מעמיד הילפותא מקרא כלפי סיפא דמתני' ,שלפי האמור יש לומר דלרש"י רישא וסיפא
דמתני' חדא נינהו ,שהתנא בא להעמיד ההלכה כיצד הדרך שיוכל המלוה לקבל חוב ממי
שמחזיר לו בשביעית ומבאר שעליו בתחילה לומר משמט אני ואח"כ יוכל לקבל ,ועל כך
מביא מקור מקרא שמלמד לזה שיש צורך שיאמר דברי שימוט בשעת קבלת החוב ,וצ"ע.
 .24יעויין ר"ש ורא"ש לעיל במשנתינו.
 .25ויעויין בר"ן בסוגיא דגיטין (שם) שמוכיח כנגד שיטת רש"י שהובאה לעיל בפשט רישא
דמתני' מהאי סיפא דקתני גבי רוצח ,ולא פירש הר"ן היאך מוכח לו מהאי סיפא נגד רש"י
ויעו"ש ,אמנם בתורא"ש שם מבואר גם כן להוכיח נגד רש"י מסיפא דמתני' ומפרש הוכחתו
מהאי תוספתא דמוכח מינה דעיקר רבותא וילפותא היא לאשמועינן דסגי באמירה אחת ,ואם
וביישוב
כן משמע שאף ברישא גבי שמיטה זהו הרבותא דקאתינן למילף מקרא ,ויעויין.
שיטת רש"י לכאורה אפשר לומר דאמנם נכון שילפינן בתוספתא גבי רוצח שאין צריך לומר
ב' פעמים מקרא ד"וזה" ,אבל אין בכך סתירה לכך שעיקר הילפותא קאתיא לאשמועינן את
עיקר החיוב לומר "רוצח אני" ,וגבי שמיטת כספים לא בעינן לבאר מקור נוסף לכך שסגי
באמירה אחת של "משמט אני" וכמו שנתבאר בזה לעיל (הערה  )23לשיטת רש"י ,אבל גבי רוצח
לולא מקור מיוחד לכך שסגי באמירה אחת הוה אמינא דבעי לומר ולחזור ולומר ,וצ"ע.

 .26הנה ,לכאורה לפי הפשטות היה משמע שהנדון כאן בסיפא דמשנתינו הוא מצד עיקר דין
הגלות שמחוייב בה הרוצח ,שממהות ענין הגלות הוא הזלזול בכבודו של הרוצח ולכן מחוייב
לסרב בתחילה להנהגה של כבוד שעושים כלפיו ,וקאתא תנא לאשמועינן רבותא מילפותא
שבדבור אחד סגי בכדי לקיום חובת הגלות .אבל מדברי הירושלמי שהביאו כאן הראשונים
משמע לכאורה דלא כהנ"ל ,אלא דמבוארת כאן הנהגה כללית ממידת הענוה והאמת ,וצ"ע.
 .27וכן מבואר ברא"ש וברע"ב ,ומבואר דבהא גרידא שהגיע הלוה להחזיר החוב למלוה עדיין
אין רוח חכמים נוחה הימנו ,ורק אם אחר שאמר לו המלוה משמט אני חזר ואמר אף על פי כן
אז רוח חכמים נוחה הימנו .ולשיטת היראים שהובאה לעיל (מ"ח) שלפני שימוטו של המלוה
יש חיוב גמור על הלוה מבואר בפשיטות ,כיון שבזה שמחזיר החוב לפני שאמר לו משמט
אני עושה את חובתו הגמורה ואין בכך כלל סיבה שתהיה רוח חכמים נוחה הימנו ,ולפי שאר
שיטות הראשונים החולקים על היראים גם כן מבואר ,כיון שמה שמגיע בתחילה להחזיר
החוב זהו משום שיודע שהמלוה חייב לומר לו משמט אני ,ונוח לו להראות למלוה כאילו
שהוא מצידו היה משיב ההלואה ורק שהמלוה הוא זה שמשמיטו לו ,ורק אם אחר כך חוזר
אמנם יעויין בדברי
ואומר אף על פי כן יש בכך סיבה שתהא רוח חכמים נוחה הימנו.
הרמב"ם בהלכותיו (פ"ט הכ"ח) שמסדר דבריו משמע בפשטות שסבר שרוח חכמים נוחה הימנו
קאי אף על המחזיר חוב בתחילה לפני שאמר לו המלוה משמט אני ,ויעויין עוד.
 .28לכאורה ביאור דברי המשנה ראשונה בזה ,דלפני החידוש של המשנה דלעיל שלמדה
מדרשא ד"וזה דבר" שיכול המלוה לקבל כשאומר הלוה אף על פי כן היינו סבורים שהעניין
במצות שמיטת כספים הוא להפקיע עיקר החוב מכל וכל ,ולכן היה הדין שאף כשאומר
הלוה אף על פי כן אסור למלוה לקבל ממנו כיון שהחזרתו היא בדרך פירעון ,ולזה אתיא
משנתינו לעיל לחדש מדרשא דקרא דוזה דבר ששרי למלוה לקבל מהלוה שאומר אף על פי
כן ,ובזה מתחדש גדר בעיקר מצות השמיטה שענינה רק שלא יגוש המלוה ולא שיפקע החוב
לגמרי .ואחר הגדר שלמדנו במשנה דלעיל בעיקר מצות השמיטה באה המשנה להעמיד כאן
שרוח חכמים נוחה מלוה שיאמר אף על פי כן ,דכיון שעיקר החוב נשאר ולא פקע מצוה על
הלוה להחזיר החוב .והמשנה ראשונה כתב בזה שיש כאן מצוה על הלוה כשאר כל החובות
שפריעתם היא מצוה ,ויעויין במה שנתבאר בזה לעיל (הערה  .)15ויעויין עוד להלן (הערה .)30
 .29והביא לפירוש זה במלאכת שלמה.
 .30לכאורה ביאור זה של הרש"ס אתי שפיר רק לפי השיטות שנתבארו לעיל (מ"ח) שבדין
השמיטה לא נפקע עיקר החוב ,ורק שחלה בחוב שמיטה שאין למלוה זכות לתובעו ואין ללוה
חובה להחזירו ,שלפי זה נמצא שהלוה נהנה מממון שאינו שלו ,ואף שמעיקר הדין אין בכך
חסרון כלל שהרי התורה פטרתו מהחיוב להחזירו מכל מקום מי שרוח חכמה בקרבו אינו
רוצה ליהנות מממון זה .אבל לפי השיטות שנתבארו לעיל (שם) הסוברות שחלות השמיטה
מפקעת את עיקר החוב מכל וכל ,לכאורה אין זה חשוב כלל שנהנה הלוה מממון שאינו שלו,
ולכאורה לפי אלו השיטות צריך לבאר בהא דרוח חכמים נוחה הימנו כאופן הראשון של
המשנה ראשונה הנ"ל ,וצ"ע.
 .31בתוס' יו"ט הביא בזה לדברי הסוגיא בקידושין (י"ז ב') שגר יורש את אביו הגוי מדרבנן ,ורק
גר את הגר לא תקנו לא ירושה אפילו מדרבנן ,ובזה מיירי משנתינו .וביאר בתוס' יו"ט בטעם
הדבר שלא תקנו ירושה בגר את הגר ,ויעו"ש.
 .32ובתוס' יו"ט ביאר ד"בלא נתינת דמים מיירי ,שאם נתן הדמים לא סגי דאם חוזר בו דאין
רוח חכמים נוחה הימנו אלא שעומד במי שפרע כדתנן בפ"ד דבבא מציעא ,והכי איתא התם
בגמרא החוזר מדברים אין לנו אלא שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,דברים ואיכא בהדייהו
מעות קאי באבל ר"ל באבל אמרו מי שפרע וכו'" ,ויעו"ש עוד.
 .33ויעויין בתוס' יו"ט שכתב על זה" ,ואסמכתא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי אם כן עובר
בעשה הוי ליה למיתני".
" .34ר"ל אבל אם אמרת דבר רע א"צ להשלימו ,רק דבר טוב" (שערי אמונה).ח
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פירות שביעית

פירות שביעית
לד) ,דלכאו' בהשבעים שנה שגלו יש י' שנות שמיטה,
הגאון הגדול רא"מ באקאן שליט"א
ואיך נחשבין שנות השמיטה לעונש ,הלא באותן שנים
פטור שביעית ממעשר
צריכין לשבות מחמת עצמן .אלא דכיון דואתם בארץ
טו) וי"ל עוד נפק"מ כמ"ש בקה"י (שביעית סי' ז')
איביכם ,דאין יושביה עליה ,אין חייבין בשמיטה,
ליישב קושיית תוס' נדרים מד ,:דנפק"מ בפטור
ועל כן עולין לעונש שביתת הארץ עכ"ד ע"ש[ .ומיד
שביעית מן המעשר ,לרוב גידולו בששית ובעת גמרו
למעשר נכנסה שביעית ,דדינו למעשר כשביעית וכן לכל דיני שביעית ,אבל אינו הפקר החלק שחרב הבית בטלה מנין היובלות כמבואר ברמב"ם וראב"ד פ"י משמיטה ויובל ה"ג .ומה
שגדל בששית .וא"כ אין בזה פטור הפקר ,וקמ"ל קרא דשנת השביעית פטור ממעשר ,וכיון שאמרו בערכין (יב ).די"ד שנה אח"ז היא שנת היובל ,היינו שהיה ראוי להיות יובל כדפי' שם
בשמוע"ח] .וצ"ב למאן דפליג על רבי ,וא"צ כל יושביה עליה לשמיטה ,דמה יענה על קושיית
דלגבי מעשר דינם כשביעית ,פטורין ממעשר.
ועד"ז י"ל נפק"מ במ"ש האבנ"ז דהל"מ דמעשר שביעית הוא מעשר עני ,והיינו לדעת רש"י הגרי"ז ,איך נחשבין שנות השמיטה לעונש.
והב"י דכל פטור שביעית ממעשר הוא משום הפקר ,אבל כשאין הפירות הפקר באמת חייבין אך באמת לא אתיא החשבון דע' שמיטות לר' יהודה דכל מ"ט שנה היא יובל ,עי' בסו' דערכין
במעשר ,ולפי"ז באופן הנ"ל חייבין הפירות במעשר (החלק שגדל בששית) דאינן הפקר ,ויש יב .:וא"כ בלא"ה לא אתיא לכו"ע .אך קשה למ"ד (ערכין כד ):דרבי כר' יהודה א"כ גם כרבי לא
להסתפק איזה מעשר מפרישין ,מעשר שני או מעשר עני .וי"ל דע"ז באה ההל"מ ,דמעשר אתיא .אך אפשר דדברי הגרי"ז הם למ"ד (ערכין שם) דרבי כרבנן.
אמנם באמת ל"ק דלכו"ע לא נהגו אז שמיטה ויובל כיון שגלו כדמוכח מחשבון השנים בערכין
שביעית הוא מעשר עני.
אמנם הקה"י לא החליט שם הדבר ,דאולי גם החלק שגדל בששית הפקר ,וכן הוא הפשטות ,יב :וכדביארו תוס' יג .ד"ה הנך [ועמדו תוס' למה לא קידשו שמיטה לשמיטת כספים .וברש"י
(וצלע"ע בזה ,וע"ע תוס' קידושין ג( .סוד"ה ב ,):וע"ע מ"ש באומר מן החדש סי' כ"ט מהצ"פ ,איכה (א ז) הביא מדרש אגדה שהיו שובתין בגולה בשבתות וימים טובים ושומטים בשביעיות
ובקושיית הקה"י שם מגדר לקיטה בירקות איך מפקיע הקדושה ,הארכתי במקו"א) ,וא"כ שוב והיו האומות משחקים עליהם ואומרים שוטים בארצכם לא שמטתם ועכשיו בגולה תשמטו
פטור מן המעשר משום הפקר ,והדק"ל על מה נאמר ההל"מ דמעשר שביעית הוא מעשר עני .בארצכם לא שמרתם ועכשיו בגולה תשמרון .ומשמע שע"פ דין היו חייבין בשמיטת כספים
ועוד קשה דמה נעשה לתוס' ר"ה טו .דסברי דאין מעשר בשביעית כלל ,וא"כ כיון דבעת גמרו בבבל ,וכמו שבת ויו"ט .ואולי פליג המדרש על גמ' דידן ולפי המדרש היו אז שנות השמיטה
למעשר נכנסה שביעית ,פטור מן המעשר( ,וכמו שהערתי בכל נפק"מ הקודמים ,ואפילו (ולפי"ז שוב קשה (לפי המדרש) איך עלו להם השמיטות של הע' שנה)] .ועי' ס' המפתח פ"י
משמיטה ה"ג שם ד"ה כיון .וא"כ א"ש ואתם בארץ איביכם דאין שמיטה ויובל (לא רק מטעם
בנפק"מ דט"ו בשבט (באות י"ד) נסתפק החזו"א כנ"ל דאולי פטור לגמרי לתוס').
טז) וי"ל עוד נפק"מ כמש"ש החזו"א והטו"א (ר"ה ריש ט) ,כשאין יושביה עליה ,בבית שני ,דאין יושביה עליה אלא) כיון שגלו .ועוד יש לפלפל הרבה בזה ואכמ"ל].
דאין היובל נוהג (ערכין סוף לב) ,וכשאין היובל נוהג אין שמיטה נוהגת לדעת רבי (מו"ק ב ,:וכן יט) ובמשנת טהרות בידים שם הביא מהמשכנ"י (יו"ד סס"ז) שביאר בדעת הרמב"ם (פ"ד
פסק הרמב"ם פ"ט משמיטה ה"ב ופ"י ה"ט) ,ומעשר נוהג מה"ת למ"ד קדושה ראשונה קידשה משמיטה הכ"ח) דשמיטה בעבר הירדן מדבריהם ,דבעינן ארץ המיוחדת .וכמבואר בתו"כ
לע"ל( ,וע"ש בחזו"א דלהאי מ"ד נוגע למעשה בזמה"ז בלוקח מגוי דאין פטור הפקר ,וחייב (ריש בהר ,ב') כי תבאו ,יכול משבאו לעבר הירדן ,תלמוד לומר אל הארץ ,ארץ המיוחדת.
בתרו"מ מה"ת) .ואפילו לתוס' (ר"ה טו .שם) חייב בכה"ג במעשר דאין זה שנת השביעית ,דאין יכול משבאו לעמון ומואב ,תלמוד לומר אשר אני נותן לכם ,ולא עמון ומואב עכ"ל .וזה ההל"מ
שביעית נוהגת .ויש להסתפק איזה מעשר מפרישין בשנה השביעית ,מעשר שני או מעשר עני .שעמון ומואב מעשרין מה"ת מעשר עני בשביעית ,היינו החלק עמון ומואב שטיהרו בסיחון
(חולין ס ):וכבשו ישראל ,ותרו"מ נוהג שם מה"ת ,אבל לא שביעית.
וי"ל דע"ז באה ההל"מ ,דמעשר שביעית הוא מעשר עני.
והנה המהרי"ט (שם) הקשה בויכוח התנאים בידים שם איזה מעשר מפרישין בעמון ומואב[ ,ובמשנת טהרות הוסיף דבזה מובן מה שמבואר בב"י (יו"ד של"א) ורמ"א (סוסי"ט) מהכפתור
דלמה לא למדו ממירוח ישראל לקוח מעכו"ם ,דמה שדינו שם יהיה בעמון ומואב .ולמה לא ופרח במירוח עכו"ם בשביעית שבמקום מעשר שני יפריש מעשר עני כדין עמון ומואב .ולכאו'
נחלקו עיקר מחלוקתם בלקוח מעכו"ם ,וממנה ילמדו לעמון ומואב[ .ואולי לא נחלקו בזה הא הטעמים שנאמרו בידים שם בעמון ומואב הם מדרבנן ומה הראיה למירוח עכו"ם דהנידון
משום דלא הוה שכיחא כמש"ש הב"י (בסי' מ"ב) ,ואחר שאמר ר"א הל"מ דמעשר שביעית מה"ת( .וילע"ש בכו"פ בפנים) .אלא משום דלמסקנא עמון ומואב ,שהיו חייבין מה"ת במעשר
הוא מעשר עני ,והיינו בלקוח מעכו"ם (להנ"ל אות ז') ,אה"נ שוב למדו ממנה לעמון ומואב ,קודם שתיקנו חכמים שמיטה ,מהל"מ הוא שמעשר שביעית הוא מעשר עני ,וא"כ ה"ה מירוח
עכו"ם .וכן להאבנ"ז מובן לכל הנפק"מ ,כיון דהל"מ ממש שמעשר שביעית הוא מעשר עני].
וכמו שאמר ר"א (לפי ביאור האבנ"ז ,וע"ע לקמן אות י"ט) דנלמד משם].
ומדברי המהרי"ט יוצא שאין שום אופן שיהיה מעשר בשביעית מדאו' ,ודלא כהאבנ"ז ,דאל"כ אבל שאר האחרונים (בס' המפתח) סברי דאין פטור מיוחד משביעית בעבר הירדן וא"כ שוב
הדק"ל למה לא הוכיחו תנאים מאופן ההוא .וכן החזו"א (שביעית ס"ט סקי"ח) כתב ,אבל קשה לדידהו על מה נאמר ההל"מ דמעשר שביעית הוא מעשר עני.
באמת תימא אי איכא שום צד שחייבין פירות שביעית מה"ת במעשר ,א"כ ע"כ דידעו חכמים כ) וי"ל כמ"ש בצ"פ בידים שם וברפ"ו ממתנו"ע (ופ"א מתרומות בסוהכ"ב ,ובתרועת מלך
אי נוהג בו מ"ש או מ"ע ,ובפ"ד דידים משמע דליכא שום צד חיוב מה"ת בשביעית דאל"כ הוו סי' כ"ג) דנפק"מ למ"ש הכס"מ (פ"א מתרומות הכ"ב) דפירות חו"ל שנתמרחו בא"י חייבין
מתקנו רבנן כעין דאוריתא כמו שלא דנו בכל שני שבוע ,וכבר נתקשה בזה מהרי"ט סי' מ"ב בתרו"מ מדאו' ,ופירות אלו אינן הפקר דהא גדלו בחו"ל ,וא"כ יש להסתפק איזה מעשר
מ"ג ,ואפשר דהתורה פטרה שנת שביעית מן המעשר אף בזמן שאין נוהג שביעית כיון דהא מפרישין ,מעשר שני או מעשר עני .וי"ל דע"ז באה ההל"מ ,דמעשר שביעית הוא מעשר עני.
(וע"ע משנה אחרונה בידים שם ודרך אמונה בה"ל פ"ו ממתנו"ע ה"ה)[ .ויל"פ כוונת הצ"פ,
דלא נהוג הוא משום שגרם החטא ולא באת תורה לחייב בדבר שאירע ע"י עונש החטא עכ"ל.
מיהו לרש"י ר"ה טו .שהביא שם החזו"א ,הרי אאל"כ ,דכתב להדיא דכל פטור שביעית הוא דההל"מ היה על פירות חו"ל דמעשרן בשביעית הוא מעשר עני ,ובאופן שהכניסן לארץ ,ובכלל
משום הפקר ,ובאופן שאין הפקר יש חיוב תרו"מ ,וא"כ בציור החזו"א כשאין יושביה עליה פירות חו"ל הם פירות עמון ומואב ,וא"כ היה הל"מ על פירות עמון ומואב (שהכניסן לארץ)
ואין קדושת שביעית כלל בודאי חייבין בתרו"מ[ ,וע"ש בחזו"א בהמשך דבריו ובגל' הגרד"ל שמעשרין מעשר עני בשביעית .וממילא למדו מזה כשתיקנו מעשרות בעמון ומואב (שלא
שליט"א ובמשנת ר' אהרן זרעים סכ"ב אות ג' וסכ"ג ובשמוע"ח ערכין לב :בסכ"ד] .וא"כ הכניסן לארץ) ,דמעשרין מעשר עני בשביעית .שו"ר בתרועת מלך (סי' כ"ח אות ו') שג"כ תירץ
תקשה לדידיה קושיית החזו"א ,למה לא תיקנו רבנן כעין דאו' ,ובע"כ דאין זה ראיה .וא"כ גם דההל"מ היה בהכניסן לארץ וביאר מ"ש דהיה הל"מ על עמון ומואב יותר משאר חו"ל וביאר
למה שאני מצרים בהמשנה בידים].
לתוס' ר"ה טו( .שהביא שם החזו"א) י"ל כן.
ולפי האבנ"ז נתגלה להם אז ההל"מ ע"י ר"א .וכעין הא דיבמות עז .בעי לאכרוזי עליה מיד ואפילו לתוס' (ר"ה טו ).דאין מעשר בשביעית נסתפק החלקת יואב (ח"ב סוסנ"א) דאולי בכה"ג
ועמשא וכו' כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית ,חייבין במעשר וכמו חלה ע"ש[ .ואם נימא דפטורין ממעשר ,יש ליישב קושיית תוס' נדרים מד:
(הנ"ל באות ח') ,דנפק"מ בפטור שביעית לפירות חו"ל שנגמר מלאכתן בא"י בשביעית דאינן
ועי' הגרי"ז רות .וצ"ע.
יז) אך קשה משבועות טז .דנתוכחו בשיטת ר"א אי סבר קדושה ראשונה לא קידשה לע"ל ,הפקר .אך זה דוחק דקרא בויתרם תאכל חית השדה מיירי בתבואת א"י .וע"ע לעיל אות י"ג].
ותוס' שם סברי דלענין תרו"מ לכו"ע לא קידשה לע"ל לר"א( ,מהא דעמון ומואב הנ"ל ,וע"ע כא) מיהו כל תירוץ זה קשה דהתינח לר"מ (בירו' חלה רפ"ב) דעיסת חו"ל שנתגלגלה בא"י
תוס' חגיגה ג ,):ובימי בית שני לא נהג תרו"מ מה"ת .וא"כ שוב מה נפק"מ בההל"מ לר"א ,הלא חייבת לכו"ע בחלה ,אבל לר' יהודה דלר"א פטורה ,ולכאו' ה"ה פירות חו"ל שנתמרחו בא"י
פטורין מתרו"מ[ ,ובצ"פ החדש (ח"ה סי' מ"ט) ובחלה שם ובריש הל' כלאים ר"ל דגם למאן
כשאין יושביה עליה ,בבית שני ,אין חיוב תרו"מ מה"ת.
אך החזו"א שם כתב דנפק"מ כשגלו שבט ראובן דאין כל יושביה עליה ואין שביעית ,ומ"מ לא דמחייב בחלה פוטר ממעשרות ,ודלא כהכס"מ] ,והרי כאן ר"א אמרה וכנ"ל וא"כ עדיין קשה
בטלו דיני מעשרות .מיהו כתב דלהרמב"ם בטלו גם מעשרות מה"ת ,וא"כ קשה אי סבר ר"א דמאי נפק"מ( .וזה קשה על צ"פ בידים ותרועת מלך הנ"ל).
דלא קידשה לע"ל דמה הנפק"מ[ .אך להרמב"ם בפשטות פטור שביעית ממעשר הוא מטעם עוד יש להעיר לצד הא' בכס"מ שם דפירות חו"ל שנתמרחו בא"י אין חייבין בתרו"מ מדאו',
וא"כ אא"ל נפק"מ זו דגם תרו"מ ליכא מה"ת ועל מה נאמר ההל"מ[ .ובד"א (בה"ל פ"א
הפקר (עי' לעיל אות ד' וח' ד"ה ובמנ"ח) ,ושוב י"ל ככל נפק"מ הנ"ל].
ועוד קשה אי ר"א סבר כרבנן דלשמיטה א"צ כל יושביה עליה (עי' מו"ק ב :וגיטין לו .וברש"י משמיטה ה"ו) עמד למה לא נחלקו ע"ז בידים איזה מעשר ליתן מדרבנן ,וכן על עציץ שאינו
ותוס' ,ותוס' ערכין לב :וראשונים ע"ז ט :וראב"ד תו"כ בהר פרש' ב' ב' ושפ"א מו"ק ג :וחזו"א נקוב אם אין שביעית ע"ש ,וזו כעין קושיית מהרי"ט (הנ"ל באות ט"ז) בגוי] .אך לזה י"ל דלצד זה
שביעית ס"ג סק"ז) ,וא"כ שוב ל"ש נפק"מ זו ,דגם כשאין כל יושביה עליה הפירות הפקר בכס"מ נימא כהשיטות דאם לא הפקיר שדהו אינו נעשה הפקר וי"ל כתירוץ הנ"ל באות ו' (וכן
עוד תירוצים שנאמרו לעיל התלויים במחלוקת אחרונים) .ובזה א"ש דברי המשנה והתוספתא
מטעם שביעית ,ופטורין ממעשר.
יח) [ובדרך אגב ,ק"ל כן על ביאור הגרי"ז (החדשות) בקרא דואתם בארץ איביכם (בחקתי כו
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אין כאן הפקעת ההלואה בחו"מ ,ומה שזממו לחייב
שיטות הראשונים שאין השמיטה אפקעתא דמלכא
הגאון הגדול ר' משה זאב איתן שליט"א
הגברא במצות שמיטת כספים אין נראה לחשוב זאת
א .ז"ל היראים סי קס"ד חוב שעבר עליו שביעית אינו
כזממת הפסד ממון ,הגע עצמך עדים שהעידו על
רשאי הלווה לעכבו אלא על פי מלוה ,שכל זמן שלא
אדם שעדיין לא נטל לולב וכפוהו בי"ד מדין כפיה
השמיטו מלוה חייב לפרוע ,אלא לוה יזמין המלוה
על המצוות לקחת לולב בדמים יקרים ,אטו יתחייבו
לדין שישמיט לו חובו כאשר צוה היוצר ,ובי"ד יחייבו
העדים כשהוזמו לשלם זממת הפסד זה.
למלוה לומר משמט אני כאשר צווהו חכמים ,וכדתנן בסוף שביעית המחזיר חוב לחבירו
וכן כתב הריקאנאטי בסי' שנ"ב ,אחר שהביא לדברי היראים ,וכתב שבקצת גירסאות חזר
בשביעית צריך שיאמר משמט אני ,ואם אמר אעפ"כ יקבל ממנו ,שנאמר וזה דבר השמיטה
בו היראים בסוף דבריו וכתב שמצות השמיטה מחילה היא ,היינו שהתורה מוחלת ומפקעת
שמוט ,ואם אינו רוצה מלוה לומר לו משמט אני יכפוהו בי"ד וכמו שאמרו אמר לא בעינן
את החוב של הלווה לחלוטין .אבל הלוא ידוע שכל הקדמונים הביאו את שיטת היראים,
למיעבד מצוה כופין אותו עד שתצא נפשו.
שהשביעית מצווה היא ואינה הפקעתא דמלכא ,והאו"ז במסכת ע"ז סי' ק"ח העתיק לכל
עוד הוסיף דבר חידוש שכל עיקר דין כפיה זה נוהג רק בבי"ד שבא"י ,אבל לא בבי"ד שבחו"ל
דבריו מילה במילה ,ולא זכרו שהיראים חזר בו ,וביותר שאת"ל חזר בו מכל דבריו מפני מה
לפי שאין בי"ד של חו"ל דן בדיני קנסות ,ואפילו בדיני ממונות במילתא דלא שכיחא אין הם
הושמטה חזרה זו מכל הנוסחאות דידן .ובהכרח שלא חזר בו אלא ממה שחזר וחידש עוד שאין
דנים[ .ודבריו בזה מחודשים המה למאד ,וכפי שכבר תמה בחי' ר' שמואל מכות דף ג' ע"ב,
השביעית מחילה ,ואחר שחזר בו מחידוש זה הושמט החידוש הזה מכל הספרים ,ואינו אלא
שאף את"ל שמצוות השמיטה מצווה ממונית היא ,אחר שדין הכפיה בה ,מדין כופין על
בכת"י ישן ,אבל ריש דבריו אמת המה ,וכך המה סדר דבריו ,בתחילה כתב היראים שאין ד"ת
המצוות הוא ,לא שמענו שאין כופין על מצוות ממונית שאינן מצויות בחו"ל ,ורק דין גוביינא
דשמיטה משמט את החוב ,אלא מצוה על האדם לשמט את החוב.
לא נתקן בחו"ל בדבר שאינו מצוי ,וצ"ב רב].
שוב כתב לחדש יותר ,שגם מצוות האדם אינה להפקיע ולמחול את החוב ,אלא יסודה להימנע
וגם המרדכי בגיטין רמז ש"פ נסתפק בזה ,ואלו דבריו שם ,שאל רבינו חזקיה לרבינו אביגדור
מלגבות את המלווה ,שזהו לשון שמיטה ,לשמט מלעבוד שדות ,ולשמט מלגבות חובות ,אבל
הכהן לבי נוקפי ונסתפקתי על מעשה באחד שהיה נושה בחבירו מכבר ז' שנים ועתה תובעו
לעולם החוב עוד עדיין קיים ,ולכן מוטל על הלווה החוב לשלם את המלוה ,ולא אמרו שמיטת
והוא משיב כי כבר השמיטתו ,ואמת שר"י פוסק שהשמטה נוהגת בזמן הזה אך בשנה השמטה
כספים אלא לשמט מלגבות את החוב .ועל זה טען היטב ,שא"כ אין כאן זממת ממון ,שהלוא
לא בא אליו ולא אמר ליה משמט אני עד שעברה השמיטה ,ושמא כיון שעברה השמטה
גם לדברי העדים שהחוב לעשר שנים אחר השמיטה הוא ,החוב עוד קיים ,ומה שאין המלוה
ולא אמר משמט אני תו לא מחויב להשמיט עד שמיטה אחרת ,ולפי הענין נראה דשביעית
יכול לגבותו אין זה הפסד שע"כ ישלם הלווה את החוב ,ובהכרח שהשמיטה מצות מחילה היא,
הפקעתא דמלכא הוא אף על גב דלא אמר משמט אני ,וזו השיב לענין השמטת כספים קבלתי
והיינו שמוטל על המלוה למחול ,אבל לאו למימרא שפוקע החוב מאליו ,ומעתה כבר מובן
שהשביעית משמטת מאיליה אף על פי שלא אמר משמט אני ,אלא מצוה הוא דרמיא עליה
דמיקרי זממת ממון ,משום שחובת המלוה להפקיע את החוב ולמחול אותו ,נמצא שזממתם
באמירה דכתיב וזה דבר השמטה ,ומ"מ אם בא להחזיר במוצאי שביעית כלשון המחזיר חוב
הפסד למלווה.
בשביעית יאמר לו משמט אני.
וצריך להוסיף דלא דמי למי שזממו על אדם לקיים מצוה בעלמא ,שאין זה נחשב זממת הפסד
ויש לתמוה שמבואר בדבריו שאם מצות שמיטת כספים הינה חובת הגוף ,לשמט את החוב,
ממון ,לפי שמצות שמיטת כספים הינה מצוה לחבירו ,כמבואר בדברי היראים שהלווה מעמיד
נוהגת מצוה זו בשנת השמיטה עצמה ולא לאחריה ,וכמו כל מצוות השמיטה הנוהגות בשנת
את המלווה בדין שימחל וישמט לו את חובו ,ואחר שמצוה לחבירו היא ,ויכול הלווה לתבוע
השמיטה בעצמה בלבד ,וכשעברה השמיטה הוי ככל מצוה שיש לה זמן שעבר זמנה בטלה לה,
בדין שימחלו לו ,יש כאן זממת הפסד ,שהלוא העמידו את הלווה לתובע את המלוה להפקיע
וצ"ב הא מבואר בכל מקום שהשמיטה אינה משמטת אלא בסופה ,ובהכרח שגם מצות הגברא
ממנו את חובו[ .ובאמת שיל"ע עדים שהעידו שאדם מחוייב בחזרת ריבית ,או במצות הענקה
לשמט נוהגת רק כשעבר על החוב סוף השמיטה ,שאזי צריך הוא לשמטו ,ולא בשנת השמיטה
לעבדו ועדיין לא שילמה ,שכל הנך מצוות הינן מצוות של אדם לחבירו וזכותו של הלה לתבוע
עצמה ,שכשעברה השמיטה אזי נצטווה המלווה לשמט החוב ,ומצווה דידיה לשמט נוהגת
אותו בבי"ד ,אבל אינן חובות ממוניות שיש בהם דין שעבוד נכסים וזכות גוביינא ,אלא התביעה
מעתה לעולם ,שכך היא מצוות שמיטת כספים לשמט חוב שעבר עליו שביעית.
הינה שיקיים הלה מצוותו ,ומדין כופין על המצוות גובים מנכסיו ,האם יש בכה"ג חובת עדים
וכבר זכרנו לעיל במ"ו דברי העטור באות פ' ,שמבואר בדבריו שיש בשמיטה שני דינים ,מצוות
זוממים וצ"ע].
השמטה של הגברא ,והיא באמת נוהגת רק בשנה השביעית ,וכלשון משנה דידן ,שהמחזיר
התמיהות על דברי היראים
חוב בשביעית יאמר לו משמט אני ,ומה שאמרו שהשביעית משמטת בסופה ,הוא דין נוסף
שבסוף השמיטה פוקע החוב מאליו ,אבל רבינו חזקיה שצידד שהשמיטה הינה רק מצוות ג .והנה האחרונים הרבו לתמוה על היראים תמיהות רבות ,ונציע את הקושיות ונראה את אשר
גברא ,ונוהגת רק בשנת השמיטה עצמה ,זה אי אפשר דהא השביעית משמטת בסופה וצ"ע ,יש לומר בזה.
(והמלווה את חבירו לעשר שנים למ"ד משמט יוכיח ,שחייב לשמט גם אחר השביעית בהגיע א .ממה שאמרו בגמ' על הפורע חובו לאחר השמיטה ,כשהוא נותן לו אל יאמר לו בחובי אני
נותן לך ,אלא יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך ,ולכא' דברי הברייתא הינן ביאור המשנה
זמן הפרעון שהוא אחר השמיטה).
[ויש לידע עוד ,שבבעל התרומות שער מ"ה אות ד' ,הביא תשובת הראב"ד בר"י שכתב דבר שהמחזיר חוב אחר שביעית שצריך לומר במתנה אני נותן ולא בחובי ,ולדעת הראשונים הדבר
חידוש שדין שמיטה של תורה ובארץ ישראל יסודו הפקעת החוב מאליו ,אבל שמיטת כספים מובן לפי שהחוב כבר נשמט ואין לו מה לפרוע את החוב אלא נותן הדמים במתנה ,אבל לפי
בזמן הזה בחו"ל אינה אלא חובת גברא לשמט את חובו ,ולא תקנו שם שיהא החוב נשמט היראים החוב הרי קיים עד שישמטנו הלה ,ומעתה הנתינה שלו הינה מעשה פרעון לכל דבר,
מאליו ,ולמד כן ממעשה דאבא בר מרתא ורבה המבואר בגמ' בגיטין דף ל"ז ע"ב ,ודבריו אלא שהלה מצווה להפקיע ולמחול את החוב ,ולפני שהשמיט החוב עוד קיים .וכבר זכרנו
שהיראים נתקשה בדברי הגמ' על החידוש הנוסף שלו ,שמצות השמיטה אינה להפקיע את
חדשים למאד].
החוב ולמחול אותו אלא לשמטו מלגבותו ,ונדחק דכי אמר בחובי משמע על ידי נגישה נותן
דברי היראים במהדורא קמא
ותיקון לשון דיבור הוא שתקנו לומר במתנה שיהא הדבר ניכר ונראה שלא על ידי נגישה נותן
ב .והנה ביראים שבדפו"י יש לאחר מכן תוספת דברים ,ואינה בנמצא בדפוסים חדשים ,ואולם
לו ,ומשמע שאין צריך לכך אלא למסקנת דבריו ,ואמאי לא הא גם לאחר שהסיק שמצות
הובאית גירסא זו בהגהות תועפות ראם על היראים ,וז"ל ונ"ל דשמטה דקרא אינו מחילה ,אלא
ההשמטה הינה למחול החוב הא עכ"פ כל עוד שלא מחלו החוב קיים ולווה הפורע את החוב
צוה הקב"ה שישמיט פירוש יניח ולא יתבענו עד שיתן לו מעצמו דכתיב שמוט ולא יגוש ,שכל
משלם חובו ולא נותן מתנות.
שמיטה הכתוב בקרא הנחה ולא מחילה דכתיב והשביעית תשמטנה ונטשתה פי' תניח הילכך
ב .הגמ' מקשה על שמיטה דרבנן ,ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו
הלואה לעולם מוטלת על הלוה שלא יעכב על זה חובו ואם עשה כן הו"ל לווה רשע ולא ישלם,
רבנן דתשמט ,אמר אביי שב ואל תעשה הוא ,רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר ,ולדברי היראים
והא דתנן כשהוא נותן לו לא יאמר לו בחובי אני נותן לך אלא במתנה אני נותן לך דמשמע
שדין ההשמטה מצות הגברא היא מה הוקשה לגמ' הא רבנן לא הפקיעו ממון ,אלא אמרו
שאין החוב מוטל עליו שהרי אינו רשאי לומר בחובי אני נותן לך ,דכי אמר בחובי משמע על
שמצווה למלוה לשמט את חובו ,וכי אין חכמים יכולים לצוות מצווה שיש ממנה הפסד ממון,
ידי נגישה נותן ותיקון לשון דיבור הוא שתקנו לומר במתנה שיהא הדבר ניכר ונראה שלא על
וכן תירוץ הגמ' שהפקר בי"ד הפקר מורה שהשמיטה הינה הפקעת עצם הממון מפרשת
ידי נגישה נותן לו.
הפקר בי"ד ואינה רק מצות הגברא .ועוד שכל עיקר קושית הגמ' על פרוזבול דמי איכא מידי
שוב כתב ,ונראה לי שוב שזה אינו דאמרינן בריש מכות מעידין אנו על פלוני שחייב מאתיים
דמדאורייתא משמטא שביעית ,והתקין הלל דלא משמטא ,לדברי היראים אינה קושיה ,ש יש
זוז ליתנה מיד והוא אמר לעשר שנים ,אם שמיטה משמטת הלואת עשר שנים דכולהו בעי
כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ,והתקינו חכמים שאם יש פרוזבול לא
לשלומי ,אלא שמוט לאו (נראה שתיבת לאו מיותרת היא ,כמבואר בריקנטי) מחילה הוא ותו
יהא צריך המלווה לשמט את חובו ,וע"כ שהחוב נשמט מאליו מדין תורה.
לא מידי.
ג .וכן קשה ממה שאמרו אמר רב יהודה אמר רב נחמן נאמן אדם לומר פרוסבול היה בידי ואבד
יש להבין שחזר בו היראים מכל דבריו ,וממה שרצתה הגמ' במכות שעדים המעידים שזמן
ממני מאי טעמא כיון דתקינו רבנן פרוסבול לא שביק היתירא ואכיל איסורא ,ואם דין שמיטת
החוב הוא לאחר שמיטה ,ועי"ז גורמים שהחוב ישמט ,יתחייבו לשלם כל החוב מפרשת כאשר
הכספים הוא הפקעת ממון צריך טעם מפני מה נאמן המלווה להוציא ממון מן הלווה ,ומשום
זמם ,לפי שזממו להפסיד הלווה את כל החוב ,ואם אין השמיטה משמטת את החוב אלא
מצוה עליו לשמטה ,אין כאן זממת הפסד ממון לחייבם בתשלומי כל המלוה כולה ,שהלוא
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מעשה מחילה שלו ,וזה שהוקשה לגמ' היטב שאין
חזקה שעשה פרוזבול ,אבל אם אין החוב נשמט
הגאון הגדול ר' משה זאב איתן שליט"א
דיני חכמים יכולים להפקיע ממונות שמן התורה
מאליו אלא על ידי השמטת המלווה ,וכשבא המלוה
מחוייבים בהם ,עד שחידשה הגמ' לדין הפקר בי"ד
ואומר איני מחויב לשמט את החוב משום שעשיתי
הפקר שהוא הוא המפקיע את החוב בעת שהמלוה
פרוזבול ראוי להאמינו גם בלא חזקה ,שלענין מצוותיו
משמט אותו.
וחובותיו של אדם ודאי שהוא נאמן על עצמו שאין לו
ולכן יש צורך בנאמנות שעשה לו פרוזבול שכבר חל בחוב הדין שלולי פרוזבול דינו להפקע
חובת מצווה לשמט ,ומכיון שאין מוטל עליו לשמט עוד ,ע"כ יגבה את החוב מן הלווה.
ד .אמרו בגמ' שיתומים אין צריכים פרוזבול מפני שר"ג ובי"ד אביהם של יתומים הם ,ומבואר על ידי מעשה המלוה ,וכן המתנה שלא יהא בחוב דין שמיטה ,שעל ידי תנאו לא חייל בעצם
להדיא שם שמדובר אפילו על יתומים קטנים ,והתינח שדין השמיטה דין ממון הוא ,י"ל שנוהג החוב זכות שמיטה ,ממילא שאין המלוה צריך למחול ולשמט את החוב ,שזאת היא מצוות
דין זה גם בקטנים ,שאפילו שתחילה הדין מכח מצווה היא ,והקטנים אינן מצווים בפועל ,אחר ההשמטה להעמיד את דין הפקעת החוב שהפקיעה תורה בעת העשיה דידיה ,וזכות לווה זו
שאינן מופקעים לגמרי מן המצוה ,החוב נשמט מאליו ,ולא דמו למלוה גוי שאינו בפרשת דבר שבממון היא ,והתנאי מפקיע אותה ,וכשאין בחוב דין שמיטה ממילא אין גם מצווה למחול
שמיטת כספים כלל שלא פקע החוב מאליו מאחר שאינו במצוה ,אבל הקטן בפרשת מצות ולהפקיע מלווה כזה.
כספים הוא אלא שאין הקטן מצווה בחיוב המצוה בפועל ,ואחר שהמלוה שייך לחיוב פוקע
האם יש תוספת שמיטה באמירת משמט אני
מכח זה החוב ממילא.
ה .ולשיטת הראשונים שהשביעית אפקעתא דמלכא היא ,היה מקום לבאר שיסוד הפקעת
ה .מהמבואר בגמ' במכות ד"ג ע"ב שאפשר להתנות על מנת שלא תשמטני בשביעית ,ומפני
המלך הינה על הכוח גבייה ,שאינו יכול לנגוש חובו אחר השביעית ,אבל אין החוב פוקע ממש,
שהמתנה תנאי בדבר שבממון תנאו קיים ,ואם הדין שמיטה אינו הפקעת החוב אלא יסודה
ועיקר הזכות עוד קיימת למלווה ,וכשבא הלווה לפרוע חובו נלמד מקרא שצריך לומר משמט
חובת מצוה בעלמא ,אין זה דבר שבממון והיאך אפשר ללוה להתנות ולהפקיע מצווה זו.
אני ,היינו שמצוות המלווה למחול ולבטל את החוב לגמרי ,וזהו הענין לומר משמט אני.
שדיני ממון ששייך בהם תנאי הני מילי בזכויות שנתנה תורה לאדם במעשיו ,וכגון זכות אונאה
ויתבאר א"כ מה שאמרו בגמ' בגיטין שכשהוא נותן לו ,אל יאמר לו בחובי אני נותן לך ,אלא
במקח ,וזכות שאר כסות ועונה לאשה בקידושין ,שהגם שהם מצוה ,אחר שנוצר חיוב ממון
יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך ,אחר שאמר לו המלווה משמט אני ,שהשתא כבר פקע
ושע"נ מכח המצוה ,גדר המצוה הוא לשלם את הזכות ממון שקצבה תורה לאשה בנשואין,
החוב לגמרי ,ותו אין לו ליתן לו אלא במתנה ממש( ,והיינו דקפריך היאך תלי ליה ליתן לו מתנה,
ומאחר שהתנה והפקיע את הזכות ממון לא חייל לה זכות ,ובלא הזכות ליכא מצוה ,וכן י"ל
אחר שאמר לו שהוא משמט ,שכבר פקע החוב לגמרי) ,אבל לפני אמירת שמוט י"ל שעוד הוא
בשמיטת כספים שלדעת הראשונים הינה זכות הלווה שיהא חובו נשמט ,באם התנה המלווה
חייב לו ,ונותנם הוא לו בחובו ממש ,דאין פוקע מאליו אלא דין הגוביינא.
הפקיע לזכות הלווה ,ולאחר מכן בטלה מצות ההשמטה ,אבל באם המצוה אינה בתולדה מדיני
אבל במרדכי שם אחר שכתב שהשביעית אפקעתא דמלכא היא ,כתב אבל הדיבור אינו
הממון של החוב ,אלא הינה חובת גברא בעלמא ,שהמלווה מצווה להשמיט לחובותיו ,מה שייך
מעכב השמיטה ,זכר לדבר נולד לו בכור בעדרו מצוה להקדישו ,אף על פי שכבר קדוש מאליו
להתנות ולבטל מצוות התורה.
משעת לידה עכ"ל ,נראה שכל עיקרה של אמירה זו מצוה בעלמא היא ,ואינה מוסיפה בעיקר
היראים
שיטת
ביאור
ההשמטה כלום ,שכבר פקע החוב לגמרי מדין תורה ,וכבכור שהוא קדוש ויש מצווה להקדישו,
ד .ואשר היה נראה בביאור שיטת היראים ,שדין השמיטה יסודו דין הפקעת החוב על ידי דין שלכא' אין האמירה מוסיפה עוד תוספת קדושה בבכור.
תורה ,ואינה על ידי מחילתו של מלוה בלבד ,שלדעת כמה ראשונים המחילה צריכה קנין ,והנה רש"י פירש שם מה שאמרו תלי ליה עד דאמר הכי ,היינו שכופה המלווה את הלווה
ופשוט שהשמיטה אינה צריכה קנין ,וגם לשיטת הראשונים הסוברים שהמחילה אינה צריכה לשלם ,וביארו האחרונים דעתו שאין דין השמיטה להפקיע את החוב לגמרי ,אלא כל עיקרה
קנין ,כתב המרדכי שבמלווה בשטר המחילה צריכה קנין ,ושמיטה נוהגת להלכה גם במלווה הפקעת הזכות גוביינא בלבד ,ועל כן אפילו אחר אמירת משמט אני ,עוד נשאר עצם החוב קיים,
אלא שאינו יכול לגבותו בבי"ד ,אבל יכול הוא בעצמו לכופו לשלם( ,ולדבריו צידד התרומת
בשטר ,ואומר משמט אני ודיו.
לפי שלדעתו כך היא מצוות ההשמטה שיהא האדם אומר דבר שמיטה ,ואזי דין התורה משמט הדשן בסי' ד"ש שאפשר למלווה לגבות חובו אחר השמיטה בערכאות ,שלא נאסרה הנגישה
את החוב ,ומה שאין החוב נפקע מאליו לפי שכך הוא הלוא מצוות ודין השמיטה ,דכתיב וזה אלא בבי"ד).
דבר השמיטה שמוט ,שיהא המלוה הוא המקיים את דין השמיטה ,וכשאומר המלוה שהוא ויש לתמוה מהגמ' במכות שזכרנו ,המקשה על עדים שזממו להאריך זמן ההלואה לעשר שנים,
ששנינו שם שמשלמים על זממתם רק כמה שהפסיד המלווה בשיהוי הזמן ,ואת"ל מלווה
מקיים את הדין השמיטה ,אזי באמת נשמט החוב ונפקע ונמחל מדין תורה דשמיטה.
ומעתה יתבאר שדין השמיטה חלות דין הפקעת החוב הוא ,ודינו כדין ממון לכל דבר ,אלא לעשר שנים משמטת כולהו נמי בעי לשלומי ליה.
שעת וזמן חלות ההפקעה אינו במוצאי שביעית מיד ,אלא שבעת שאומר המלוה שהוא משמט ואם תאמר שאין דין השמיטה להפקיע את כל החוב ,אלא את הדין נגישה ,ועוד החוב קיים
לגמרי ,אין כאן זממה להפסיד את כל החוב כולו ,שהרי החוב עוד קיים ,וראוי לשום רק כמה
בזה חייל דין ההשמטה ,שענינו דין תורה להפקיע את החוב.
ואחר שדין החוב להישמט בעת הפרעון ,אין בו עוד דין גביה בפועל ,שאדרבה יש בו דין להיות עולה ההפסד שאינו יכול לכפותו לשלם בבי"ד ,ולשון הגמ' מורה שהיה עליהם לשלם את כל
פוקע בעת שישמטנו הלה ,וזה הלוא יסוד מה שיש זכות ללוה להעמיד המלוה בדין שיאמר לו החוב כולו ,אלמא דין השמיטה להפקיע את כל החוב לגמרי הוא ,ולא רק את הדין גוביינא שלו.
משמט אני ,שאין השמיטה רק מצות הגברא להפקיע את החוב ,אלא הוא דין ממון בעצמותו ונראה שזהו ההכרח של המרדכי שהפקעת החוב מאליה היא באה ,ולא על ידי אמירת משמט
אני ,שעל כן הזממה להאריך את החוב לעשר שנים זממה גמורה היא להפסיד את החוב לגמרי,
של חוב שיהיו משמטים אותו ,ותובע הלווה לקיים לאותו הדין שחל בחוב.
ועל כן הוקשה לגמ' מי איכא מידי שמן התורה לא משמט ומדבריהם משמט ,שלאחר תקנת שדין השמיטה להפקיע ולבטל את החוב ,ואין תוספת חלות שמיטה באמירתו של מלווה ,וכל
שמיטה האומר משמט אני היינו שמקיים לדין השמיטה פוקע החוב מדין השמיטה ,ולא מכח עיקרה של מצוה הינה לקיים דין תורה שכבר חל מאליו .ח
המשך פירות שביעית מעמ' כ'

המשך אליבא דהלכתא מעמ' י"א

והרמב"ם דשפיר נפק"מ לכל השיטות .אך קושיא הנ"ל
קשה דמה נעשה לר"י אליבא דר"א .וצ"ע.
כב) ויש להסתפק להנ"ל איזה מעשר מפרישין ביובל,
ונפק"מ ככל נפק"מ הנ"ל כשיהיו ביובל .וכבר עמד בספק
זה בטו"א (ר"ה ריש ט ,וע"ש שפ"א ח :ד"ה והנה ותרועת
מלך סכ"ח ושמוע"ח ערכין לב ,):והנפק"מ כתב דלרבנן שם
דיובל אינו מתחיל עד יוכ"פ ,וא"כ השדות אינן הפקר עד
יוכ"פ ,איזה מעשר נותנין בי' ימים אלו( .והשפ"א טען דגם
לרבנן השדות הפקר בי' ימים אלו וע"ש בשמוע"ח).
ועוד כתב נפק"מ ,שהרי יובל אינו נוהג כשאין כל יושביה
עליה (ערכין סוף לב) ,ומ"מ מנו יובלות לקדש שמיטין,
ושנת היובל הוא במנין השנים ורק דיני יובל אין נוהגים
אז (ערכין שם) ,וא"כ יש להסתפק איזה מעשר נותנין אז
כיון דאין השדות הפקר ,וכן נסתפק במנ"ח (של"ה אות ד')
[וכתב דה"ה כשלא היה יובל מחמת שחסרו התנאים דר"ה
ט :שלא תקעו וכו'].ח

הנאה מותר בתקיעה של מצוה .ועוד יש לדון בזה מצד מצוה הבאה בעבירה ,ואכמ"ל
סיכום

בכ

א .קיימא לן דאתרוג אזלינן בתר חנטה ולכן אתרוג שחנט בשישית ונלקט בשביעית קדוש בקדוש"ש ,וגם לדעת הרמב"ם
דאתרוג שחנט בשישית ונלקט בשביעית יש לנהוג בו קדוש"ש ,אך מ"מ מודה דהעיקר הוא דאזלינן בתר חנטה[ .כן ביאר
החזו"א דלא ככס"מ].
ב .החזו"א דן אם ירקות שגדלו בשביעית ויצאו למוצאי שביעית מאריכים את זמן הביעור או לא כיון דאינם קדושים
בקדוש"ש ,ולענין אתרוג אין לחוש בכך מכמה טעמים ,עיין בפנים .ובעיק"ד החזו"א כמדומה המנהג להקל בזה.
ג .נחלקו הראשונים אם לולב קדוש בקדוש"ש ,ובזמנינו מדינא לכו"ע אינו קדוש בקדוש"ש ,ומ"מ יש מחמירין בכך.
ד .אף אם יש קדוש"ש בלולב מ"מ מותר ליטלו למצוה כיון שאינו מפסידו בכך ,אך אין לעשות ממנו קויישקלעך ,אך
כשעשו ממנו קויישקלעך [או טבעות] פקע ממנו קדוש"ש.
ה .יל"ד אם יש קדוש"ש בענפי דקל שעומדים לסכך ,דאף שבעצים אין קדוש"ש הרי מבואר החזו"א הטעם משום דאין
משתמשים בעצים כמות שהם ופנים חדשות באו לכאן ,אך בסכך הרי משתמשים בו לסיכוך כמות שהוא ,ומ"מ כמדומה
לא ראינו מי שיחמיר בזה.
ו .קדוש"ש בהדסים ,בירושלמי נסתפק לענין מיני בשמים ,ויתכן דהדסים בזמנינו קיל טפי ,ויש מקום לסומך להקל לקנות
כיון דהמוכר יש לו על מי לסמוך ,והמדקדקים נזהרים.

מושגי שביעית

משמע ברש"י תוס' ור"ח בסוכה מ .וכן דעת הר"י
בענייני ארבעת המינים דמוצאי שביעית
הגר"נ זילברמן מיר-ירושלים
מלוניל והמאירי שם ,וכ"כ המאירי ב"ב לו .וכן נראה
חשש הפסד האתרוג ע"י משמושו בשעת נטילה
בפי' ר"א מן ההר בסוכה (לט :מ.).
בסוכה פרק לולב הגזול תנן אתרוג של תרומה לא יטול
אמנם בר"מ (פ"ח הי"א) פסק בפשיטות דמבליעין דמי
ואם נטל כשר ,ובגמ' (לה ):נחלקו אמוראים בטעם
האתרוג בלולב ולא פירש דאיירי בלולב של שישית,
האיסור ,חד אמר משום שמכשירה לקבל טומאה
נראה דס"ל דלולב אין בו קדו"ש .והנה במהר"י קורקוס נראה שהבין בר"מ דאיירי בלולב בר
[דדרכם היה להשרות אגודת המינים במים כדי שלא יכמשו וכשנוגעים באתרוג הוכשר לקבל
שישית ,אך ברדב"ז כתב דס"ל לר"מ דאין בלולב קדו"ש ,וכן הוא בר"מ בפיה"מ שם וברע"ב
טומאה  -רש"י] ,וחד אמר מפני שמפסידה ,ופירש"י דקליפתו החיצונה נפסדת במשמוש הידיים
דאין בלולב קדו"ש דאינו פרי ,וכ"כ רבינו גרשום בכורות לא :ולכאורה הוא נגד דברי הגמ'.
ואסור להפסיד תרומה דכתיב 'משמרת תרומותי' עשה לה שימור.
וכתבו החת"ס והכפו"ת סוכה שם ,דהר"מ ס"ל דכוונת הגמ' לתרץ דכיון דסתם עצים להסקה
ובאחרונים הקשו א"כ היאך מותר ליטול אתרוג הקדוש בקדושת שביעית הרי מפסידו במשמוש
הן עומדים א"כ גם לולב ועצים דמשחן בטלי לרוב עצים ודינן כשאר עצים שאין בהם קדו"ש.
הידיים והפסד פירות שביעית אסור דדרשי' לאכלה ולא להפסד .ובשם מהרי"ל דיסקין הובא
ובאמת בריטב"א בסוכה שם ביאר כך את תי' הגמ' להדיא ,וכן בר"ן הובאו ב' ביאורים אלו בתי'
דאיסור משמרת חמיר מאיסור הפסד דשביעית וכיון דאינו אלא חשש הפסד החמירו בתרומה
הגמ' אי רק עצים להסקה לא קדשי וא"כ לולב קדוש ,או כל עצים לא קדשי ולפי"ז לולב אין בו
והקילו בשביעית[ .וצ"ב מפני מה דין משמרת חמור מהפסד דשביעית הרי גם איסור הפסד
קדו"ש ,ובדר"א (שם קיד) הביא עוד דכן דעת פסקי הרי"ד וריבב"ן דאין בלולב קדו"ש ,ונמצא
פירות שביעית הוא דאורייתא].
שישנה מחלוקת גדולה בראשונים אי לולב קדוש בקדו"ש.
בבית רידב"ז (פ"ה ה"א) כתב להתיר משמוש בפירות שביעית משום גרם הפסד ,והיינו דהנה
באו"ש (פרה אדומה פי"א ה"ז) ביאר שיטת הר"מ דלולב אינו קדוש בדרך מחודשת ,דהנה
באחרונים דנו אם נאסר רק הפסד פירות שביעית בידיים או דנאסר גם גרם הפסד ,ובשו"ת
במסכת פרה (פי"א מ"ח) שנינו דהמלקט אזוב לאכילה אם נפלו עליו משקין הוכשר לקבל
מהרי"ט (ח"א סי' פ"ג) דן גבי לקיטת עלי עץ תות להאכיל לתולעי משי באופן שלקיטת העלים
טומאה והמלקטו לעצים לא הוכשר לקבל טומאה ,ונחלקו תנאים במלקט אזוב למצות פרה דעת
גורמת שיתייבשו התותים בחמה אי חשיב הפסד ,והעלה להתיר מכמה טעמים ואחד מהם
ר"מ דהוא כמלקט לאכלין ומקבל טומאה ור' יהודה יוסי ור' שמעון חולקין וקיי"ל כמותם .והנה
משום שאינו הפסד בידיים אלא גרמת הפסד.
בירושלמי פ"ק דערלה נסתפקו באתרוג שניטע למצוה אי מיקרי ניטע לפירות ויש בו ערלה או
והנה ברידב"ז נקט ג"כ כהסוברים דגרם הפסד מותר ,והוכיח מדהותרה נטילת אתרוג של
כניטע לקורות ,והיינו דווקא באתרוג דגם אתרוג דמצוה בעי' שיהיה בו היתר אכילה ,אך לולב
שביעית ולא חיישי' להפסד ,אלא ודאי גרם הפסד מותר .ותמוה הא משמוש הידיים אינו גרם
א"צ שיהיה בו היתר אכילה ,וא"כ לולב למצוה דמי לאזוב למצוה שנחלקו בו תנאים אי חשיב
הפסד אלא הפסד בידיים ומהי ראייתו .אכן באמת מנידון האחרונים גבי גרם הפסד נראה דגרם
כעומד לאכילה או כעומד לעצים ,ואנן קיי"ל כהתנאים דחשיב כעומד לעצים ,ולכן להלכה אין
הפסד דשביעית אינו נידון עפ"י כללי גרמא דנזיקין ,דבנזיקין טעם הפטור משום שכל שלא פעל
בלולב שנלקט למצוה קדו"ש דהוי כעומד לעצים ,ומה שדנו בגמ' בסוכה שהוא קדוש הוא משום
באופן ישיר בחפץ הניזק אין לשייך אל המזיק את הנזק שנעשה ,אך בשביעית נראה שהנידון
שסתם משנה ר"מ היא דס"ל בפרה דאזוב למצוה חשיב כנלקט לאכילה וא"כ לר"מ לולב יש בו
אינו אם לשייך את הנזק שנעשה אל האדם שגרם לנזק ,אלא אם הפעולה היא למטרת הפסד או
קדו"ש.
שעוסק בפעולה למטרה אחרת וממילא נוצר ההפסד.
[ולכן הוכיח מהרי"ט ממעלה פירות לראש הגג ונפסדו דמותר כמבואר בירושלמי הרי שגרם לענין הלכה
הפסד מותר ,ובחזו"א (סי"ד סק"י) תמה הרי זה הפסד בידיים ,אלא צ"ל דמהרי"ט ס"ל דכל בענין הכרעת ההלכה ,בדר"א (פ"ח הי"א בבה"ל) כתב ששמע שהחזו"א צידד להקל אף לשיטות
שאין ההעלאה לראש הגג ע"מ לייבשן א"כ ההפסד הוא תוצאה שקרתה מאליה ואינה מתייחסת הראשונים דלולב קדוש כיון שבזמנינו אין משתמשין בו לכבד את הבית ,ומוסיף בדר"א שאף
לאדם ומותר] .וזהו שכתב הרידב"ז שמשמוש הידיים חשיב גרם הפסד כיון שהנוטל אינו עסוק ששמענו שיש מקומות בין הערביים שמכבדין בו מ"מ כיון שבמקומינו אין עומד לזה י"ל דאינו
קדוש [ע' חזו"א סי"ד סק"י ובחזו"א מעשות ס"א ססק"ל גבי קליפות וגרעינין בימינו] .אכן כתב
בקילוף האתרוג אלא שנטילתו למצוה והפסד המשמוש מאליו נעשה.
בס' משאת המלך יישב דהפסד משמוש הידיים הוי אינו מתכוין ,וגבי אינו מתכוין יש לחלק דלמעשה החזו"א לעצמו החמיר ולא רצה ליטול לולב שלא הופקר בשביעית כדעתו תמיד לחוש
בין איסור משמרת לאיסור הפסד דשביעית ,והטעם דפירות שביעית אסור להפסידן והכא אינו דשמור נאסר ,גם חשש לקנותו משום איסור סחורה ,ולכן נטל לולב מן ההפקר.
מתכוין להפסידן ומותר ,אך דין משמרת אינו איסור להפסיד אלא להיפך זהו דין לשמר את אמנם בשבט הלוי (ח"א קפא) כ' דהחזו"א הורה שאין קדו"ש בלולב וכן ברשימות הר"מ פלס
התרומה שלא יארע לה נזק ,וא"כ לא יועיל בתרומה היתר אינו מתכוין דעצם נטילת האתרוג כ' שאמר לו החזו"א שלמעשה מקילים ,ובחוט שני (תכב) כתב דיש מחמירין לעצמן .לעומת
זאת בארחות רבינו (ח"ג רסז) מובא מהקה"י שהחזו"א לא פסק שאין קדו"ש אלא דן לפלפולא
באופן שיודע שיגרם לו הפסד אסורה כי אינו משמר את האתרוג כראוי.
בדר"א (פ"ה ה"ח בבה"ל ד"ה ואין סכין) תי' עוד ,דאתרוג של תרומה אסרו חז"ל ליטלו דיכול בעלמא ולא למעשה .בספר ציץ הקודש (טו) הביא בשם מהרי"ל דיסקין דיש דברים בגו להקל
ליטול אתרוג חולין אך בשביעית לא אסרו דהיאך יקיימו את מצות ד' מינים [וכ"כ בס' השמיטה בלולב ,אך למעשה הורה שהסוחרים יבליעו האתרוגים בהדסים ולא בלולבים דיש לחוש שיש
בשם הגרי"י דיסקין] .עוד תי' עפ"י מה שאמרו בר"ה (טו ).דהפקר דשביעית יד הכל ממשמשת בלולב קדו"ש .במנח"ש (סנ"א סכ"ג) פסק שאין קדו"ש בלולב משום שאין דרך בימינו לכבד בו
בהן וא"כ לא חשו להפסד משמוש כיון דכבר עמד למשמוש בהיותו בשדה[ .וכ' דאין להקשות וכ"כ בס' השמיטה.
א"כ בשנת שביעית יהיה מותר ליטול אף אתרוג של תרומה דמשמשו בו ,דאינו שייך במציאות [וכל זה גבי נידון קדו"ש לולב דנפק"מ לאיסור שמור דצריך להפקירו ואסור בסחורה ,אך אם
נעבד באיסור הוא נידון אחר ,וכיום מצויים בס"ד לולבים והדסים רבים עם השגחה שלא נעבדו
כיון שהפקר פטור מתרו"מ עיי"ש עוד].
באיסור והכריעו הפוסקים ליטול רק מהם ,והגרש"ז הורה להעדיף לולב שלא נעבד פחות מהודר
קדושת שביעית בלולבים
מנעבד מהודר].
במשנה סוכה (לט ).שנינו דהלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה מפני שאסור
בדר"א שם דן לסוברים דיש בלולב קדו"ש אם מותר לעשות מעלי הלולב טבעות וקוישיקלאך
לקנות אתרוג בשביעית ,מבואר שהאתרוג קדוש בקדו"ש והלולב אינו קדוש ולכן לא ישלם על
עיי"ש ,והביא דבארחות רבינו הובאה הוכחה מהקה"י להתיר דהא דעת ר"י דאין אוגדין אלא
האתרוג משום איסור סחורה אלא ישלם על הלולב ויקבל האתרוג במתנה והיינו היתר הבלעה.
במינו ולא מסתבר שבשביעית שיירו כולם עלים מלולבי שישית לאגוד בהם .ודחה דהא מותר
בגמ' שם (לט :מ ).מקשינן מאי שנא לולב שאין בו קדו"ש מאתרוג שיש בו קדו"ש ,ומשנינן
לאגוד גם בסיב הדקל ובעיקרו כמבואר בגמ' ובו אין קדו"ש ,גם יכול לאגוד בערבה שהיא מינו
דאיירי בלולב ואתרוג שחנטו בשישית ונכנסו לשביעית דהלולב אינו קדוש אך אתרוג אזלי'
ואין בה קדו"ש .עוד שם כ' דלשרוף הלולב עם החמץ כנהוג לסוברים שיש בו קדו"ש ,מותר רק
בו בתר לקיטה וכיון שנלקט בשביעית קדוש[ ,אמנם להלכה קיי"ל דגם באתרוג לא אזלי' בתר
אם נתייבש עד שאין ראוי לכבד בו את הבית.
לקיטה ,לבד מדעת הר"מ דבאתרוג אזלי' בר חנטה ואכמ"ל] .שוב מקשינן דמשמע דלולב שחנט
בענין קדו"ש בהדס
בשביעית קדוש ואמאי הא עץ בעלמא הוא ועצים אינם קדושים בפירות שביעית כמבואר בפ"ח
בירושלמי (פ"ז ה"א) נסתפקו במיני בשמים אם יש בהן קדו"ש ולא איפשיטא הבעיא ,ובחזו"א
מ"א.
(סי"ד סק"ט) הכריע לחומרא .אמנם גבי הדסים למצוה שאין עומדים לריח יש כמה שמועות
ומשני' דהא דעצים אין קדושים בקדו"ש הוא משום שאין הנאתן וביעורן שווה דשימושם
בשם החזו"א ,במשנת יוסף בשם שבט הלוי שדן בזה לפני החזו"א ולא היה פשוט לו להחמיר,
להסקה ורק אחר ששורפין העץ ונעשה פחם משתמשים בו וא"כ ההנאה ממנו באה אחר הכילוי,
אך בברית עולם ובשמיטה כהלכתה בשם החזו"א להחמיר וברשימות הגר"מ פלס בשם החזו"א
ודיני קדו"ש אינן נוהגין אלא במינים שהנאתן וביעורן כאחד דומיא דאכילה שההנאה באה עם
להקל ,וכן נקט בחוט שני (שעו) להקל .בדר"א (פ"ז צהה"ל רכב) שראה שהחזו"א החמיר לעצמו
הכילוי ,ולפי"ז ניחא דדווקא סתם עצים אין קדושים דלהסקה אין עומדין אך לולב דהנאתו
שלא ליטול ממשומר אך שמע שצידד להקל.
וביעורו שווה קדוש ,ופירש"י דתשמיש הלולב הוא לכבד את הבית ומתכלה הלולב ע"י הכיבוד
עוד הביאו מציץ הקודש (טו) שמהריל"ד הורה לסוחרים להבליע האתרוגים בהדסים ולא
וחשיב הנאתו וביעורו שווה וקדוש .ופרכי' הא איכא עצים דמשחן שאין משמשין להסקה אלא
לולבים ,משמע שלא חשש בהדסים ,אך בשם הגריש"א הובא דמסתמא הוא מפני שההדסים
להאיר כאבוקה וא"כ יהיו קדושים דהנאתן וביעורן שווה ,ומשני' סתם עצים להסקה הן עומדים.
היו של נכרים וצירף צד זה להקל ,וכן הורה הגרי"ש דראוי להחמיר ויקנה מנכרים ,ובמנח"י (ח"ו
ובראשונים נחלקו בביאור מסקנת הגמ' :בתוס' ב"ק קא :כתב דעצים דמשחן באמת קדושים
סי' קל) וכן במנח"ש (סנ"א סכ"ג) נקטו להקל .ויש מעירים דגם הדסים למצוה משתמשים בהם
וה"ה ללולב כיון שתשמישן הוא הנאתו וביעורו שווה אך רוב עצים העומדים להסקה אינן
רבים אחר החג לריח ואולי חשיבי עומדים גם לריח וצ"ע .ח
קדושים ,ובדר"א (פ"ח צהה"ל קיא) ציין דזו דעת ראשונים רבים דלולב קדוש בקדו"ש ,דכן

גכ

נושא ונותן באמונה

שיח שביעית
ריבית בהחזרת חוב בשביעית

הרב זלמן לייב
מייזעלס

מו"מ בעיניני מסכת שביעית

בהנידון אמאי לא שייך ריבית בחזרת החוב אחר שביעית,
בפשטות מבואר בסי' ע"ה בכל א"י אם פרע או שא"כ כמה
פרע דמותר לשלם מספק אם בא לצי"ש ולא הוי ריבית ובפשטות הביאור כיון דלא בא רק לשלם הקרן ולא
הוי עודף ועי' באבנ"ז ,וכל עיקר משכנתא בלא נכייתא מבואר בראושנים דלא הוה ריבית משום דהוה כמכר
ועי' באבנ"ז דאף דבודאי נשאר הלואה מ"מ כיון שהוא בתורת משכון הרי מה שנוטל הוא תמורת הקרן ולא
הוי עודף ,וכ"כ הש"ך במשכון מטלטלין דאי לאו הקרא ולך תהיה לא הוי ריבית במה שהמלוה משתמש
כיון דהוא שלו ואף דנשאר הלואה ומוכרח דכל דלא הוי עודף לא הוי ריבית ולפ"ז מוכרח טעם זה דזה לא
הוי ריבית כל שהוא תמורת הקרן אף דנשאר חוב.
בהנ"ל

הרב שלמה רוט

משה"ק מרן הגרח"ק זצוק"ל אמאי מחזיר חוב אחר שביעית אינו עובר משום רבית מאוחרת ,נראה לדון
מכמה פנים ,א] י"ל כמש"כ הלומדים ,דרבית אינה אלא תוספת על עיקר החוב ,אבל המחזיר מה שקיבל
אע"פ שפטור מלהשיבו אינו רבית (ולישנא ד'רבית' מורה כן) .וראיה ברורה לדבר ,דהלא הרווחת הזמן
חשיבא ממון ,יעו' ברמב"ם פ"ו ה"ג ממלוה ובהשגות שם ,ועד כאן לא נחלקו אלא אי הרווחת הזמן מלוה
חדשה היא או מחילה על זמן הפרעון ,אבל הא מיהא מודו דחשיבא ממון ויש בה משום רבית ,ואעפ"כ לא
עלה על לב מעולם לאסור פרעון תו"ז משום רבית (עי' שיטמ"ק ב"מ סה .בשם הרמ"ך דמצי הלוה לפחות
למלוה מסך הפרעון היכא דרוצה שיפרענו תו"ז) ,והיינו משום דהמחזיר מה שנטל לעולם אינו רבית .ב] יש
שאמרו דרבית מאוחרת איסורה משום דאף המאוחרת נכללת בכלל הפרעון והרי כאן רבית ,משא"כ הכא
דעיקר הפרעון אינו ,ממילא אין איסור במאוחרת ג] לפי"ד רבותינו האחרונים דהחוב קיים ורק זכות הנגישה
פקעה לק"מ ,כמש"כ הגר"א ברלין .ד] אי נימא דלא כאחרונים הנ"ל ,י"ל דגדר מה שהשמיטה תו' חובות
בשביעית היינו כאילו לא לווה מעולם ,והדברים תואמים לפמש"כ רבינו החזו"א דשמיטת כספים מזכויות
הלוה היא ,ומשו"ה מצי לאתנויי עלה עמ"נ שלא תשמטני בשביעית ,ולפ"ז י"ל דעיקר זכותו בשעת ההלואה
דאי תעבור עליו שמיטה אין הלואה זו מחייבת פרעון .ויש לדון א"כ דאין בפרעונה משום רבית ,דהלואה
כה"ג דלא תחייב פרעון בסופה לא אסרה בה תו' רבית .ועיין.
בהנ"ל

הרב ד .שווארץ

הק' מרן זצוקללה"ה מ"ט לא חיישינן לריבית מאוחרת במחזיר חוב שמוט ,ושמא אפש"ל דהפקעת החוב
אינה הפקעת החוב בעלמא אלא דמחשבי' כמו דלא היתה הלואה כלל ,ונראה כן דאי לאו הכי אטו נימא
אף בחוב שמוט עבד לווה לאיש מלוה ואע"פ די"ל דהאי דינא דעבד לווה אינו אלא משום עיכוב המעות
ולא משום ההלואה עצמה אך מסתבר דאינו כן דהא מצינו (ב"ב קעא ):דשייך עבד לווה אף לאחר ההלוואה
ועצ"ע ,ואפשר דלעולם אף בחוב שמוט איכא להאי דינא וצ"ע.
בהנ"ל

הרב מ .קסטנבוים ,ב"ב

הנה הובא (בגליון  )40קו' מרן שהי"ת זצוק"ל (שנדפס בספר שיח השמיטה עמו' שי"ב) איך מותר להחזיר
חוב שנשמט בשביעית דהלא ברור שלולי ההלואה לא היה נותן לו ואמאי ל"ה ריבית מאוחרת ,ואטו משום
שהפקיעה התורה החוב יהיה מותר ליטול ריבית עליה .והבאתי שם לתמוה מה שייך בזה ריבית ,הא לכאו'
ריבית היא זה אם זה תוספת על ההלוואה והוא אי"ז יותר מההלואה והרב שמואל אריה שציגל כתב (בגליון
 )41דמבואר בראשונים ובבי' הגר"א באיזהו נשך דאין הגדר בריבית מאוחרת שזה תוספת על ההלואה אלא
שזה דורון ומתנה חיצונית רק שכיון שנותנה לו רק מחמת טובת ההלוואה זה אסור מדרבנן ,וה"נ הכא אנן
סהדי שנותן לו מתנה רק מחמת טובת ההלוואה .והנה הרב הנ"ל לא ביאר כוונתו היכן בראשונים מבואר
כן ,ומ"מ לכאו' אין הוכחה שאין תנאי בזה שצריך שיהיה יותר מההלואה ואם אין תוספת על ההלואה אין
לזה שם ריבית כלל .והרב שמואל ווערצבערגער הביא מדברי הגרש"ז אויערבאך דל"ש ריבית כשאי"ז יותר
מההלואה .ובעיקר הקושיה למה אין בזה משום ריבית ,לכאו' י"ל בזה כמה תירוצים :א .אי נימא בעצם החוב
לא פקע ורק שאסור או שאין לו זכות לגבות את החוב ,א"כ י"ל דהוא פורע את החוב ואי"ז ריבית כלל ,וכן
תי' הרב שמואל אריה שציגל שם .ב אי נימא לאידך גיסא דהחוב כן פקע ,י"ל דל"ש בזה איסור ריבית כיון
שאין כאן חוב כלל כן כתב מרן שה"ת [הובא בדרך אמונה מהדו' שיח אמונה פ"ט הע'  553ממכתבים כת"י
ודלא כמו שנקט כאן בקו' שאף שפקע החוב מ"מ ודאי אסור ליטול ריבית עליה] .ג .אי נימא דפקע החוב
אולי י"ל שאין כאן יחס של מלוה ולווה ואי"ז ריבית הבאה מלווה למלוה .ד .עוד י"ל דאם הוא ברור בודאי
שאינו נותן משום המתנת המעות אין בזה איסור ,והכא ודאי שלא ישלם לו בעד המתנת המעות בדיוק את
הסכום שהלוה לו לא פחות ולא יותר ,וכיון שמוכח בודאי שאי"ז בשביל המתנת מעות אין בזה איסור ריבית
[והרב חיים סנדמירסקי כתב (בגליון  )43דבש"י הגרש"ר מכות דף ג' ביאר דהכא המלוה נותן בתורת מתנה
וגם הלווה נותן בדרך מתנה ולכן מהני להתנות ע"מ שלא תשמטנו בשביעית ,וא"כ ל"ש בזה ריבית ולא
זכיתי להבין דאף אם באופן שאומר ע"מ שלא תשמטני בשביעית כוונתו להיות במתנה [שגם זה לא מצאתי
היכן כתב הגרש"ר שבמלוה נותן בתורת מתנה] ,מ"מ ודאי שכל הלוואה רגילה שנשמטת בשביעית אינה
בתורת מתנה ושפיר שייך בה ריבית] ,ואשמח לשמוע חוו"ד הת"ח בדברים אלו.
בהנ"ל

הרב יוסף פרידמן ירושלים

בשיח השביעית לפרשת כי תבא הובא ששאלו קמיה מרן הגרח"ק זצ"ל אם המחזיר חובו אחר השביעית
מותר לו להוסיף על הפרעון ,או שיש בזה איסור רבית ,והשיב דמחזי כרבית ,ומשמע שאי"ז רבית מאוחרת
אלא רק מחזי .ויל"ע בזה דהנה מי שלוה ברבית קצוצה ואח"כ מחל המלוה על הקרן ,לכאו' פשוט שעדיין
אסור לגבות את הרבית ,כיון שעד המחילה היתה הלואה והוא נוטל עליה רבית ,ואע"פ שאינו גובה את הקרן
שייך איסור רבית ,וא"כ לכאו' ה"ה דאסור ליטול רבית מאוחרת ,אף אחר שמחל על הקרן (ואמנם האבנ"ז
בסי' קפ"ו סק"ח חידש דאיסור רבית אינו נגמר עד שיגבה גם הקרן ,דאם לא גבה הקרן לא נתרבה ממונו,
אך אי"ז פשטות הדברים) ואולי ס"ל לרבינו דאף ששייך איסור רבית גם כשלא גבה את הקרן ,מ"מ זהו
דווקא כשיש למלוה זכות לקבל את הקרן ,אבל אם מחל על החוב ובטלה זכותו לקבל את הקרן לא שייך
איסור רבית .ושמא יש לפרש את דברי רבינו באופן אחר ,די"ל שהנידון מיירי באופן שאינו מפרש להדיא

דכ

שנותן בתורת רבית ,ובכה"ג קי"ל דדווקא בשעת פרעון
אסור ,אבל אם נותן אחר הפרעון ואי"ז מתנה מרובה מותר.
ובכה"ג יש לדון מה הדין בפורע את החוב אחר השביעית ,מי
נימא דחשיב כשעת פרעון ,או"ד דכיון שהחוב פקע ואין כאן
אלא מתנה ,אי"ז שעת פרעון ,וע"ז השיב רבינו דמחזי כרבית.
האם יש עצה לביעור "ריבת אתרוגים" ע"י טעימה מכל צנצנת
הרב משה קוטקס

יש לברר האם מי שיעשה "ריבה" מהאתרוג בקדו"ש אחרי סוכות ,והיות שלא ברור זמן הביעור של
האתרוג [ראה במאמר הגר"מ גלעדי המצוין בסוף הדברים ,ובמקו"א הארכתי בס"ד] ,כשיגיע זמן הביעור
[המסופק] ,האם יש ליתן לו עצה לפתוח כל אריזה ועי"ז יהיה דינו כמבוער ויפטר מלהפקיר[ .וזה נוגע
כמובן לעוד פירות וירקות שמאוחסנים בבקבוקים וכדומה] .והנה בגליון  23הובאה תשובת מרן הגר"ח
קניבסקי זצ"ל שלא מסתבר שפתיחת ותחילת שימוש בבקבוק שמן זית תפטור מביעור ,והעורך הגר"י
מקלב שליט"א ציין לירושלמי (שביעית פ"ט ה"ה) "התחיל באוצר הרי הוא כמבוער"[ ,וכ"פ הרמב"ם (פ"ז
ה"ו) "התחיל בחבית ה"ה כמבוער"] ,וכן לדברי מרן בדרך אמונה שם (שם ,סקכ"ח וצהה"ל סקס"א) בשם
השערי צדק לבעל החיי"א (פי"ט סעי' יח בבינת אדם) שהשווהו לדין המבואר במעשר שני (פ"ה מ"ו)
בנוגע לתבשיל ,ושם במע"ש מבואר בפיה"מ לרמב"ם שאם ישאר יפסד [וכן ביאר בחזו"א (דמאי סי' ב'
סק"ח) ,כדציין הג"ר משה הידלסהיימר בגליון  .]24ולפי"ז ביאר הגר"י מקלב דכל ההיתר הוא רק באופן
שאם לא יגמור אותו יפסד ולכן הרי הוא כמבוער ,אבל במאכל כזה שגם אם פתחו יכול לשוב ולסוגרו ולא
יארע לו דבר ,אין היתר זה .עכ"ד .ויש להעיר[ :א] עצם הפירוש בירושלמי שהוא משום שע"י הפתיחה
יפסד וממילא ימהר לאכלו ,מבואר גם במראה הפנים על הירושלמי (פ"ט ה"ה) על הדין הנ"ל ,וכן בערוה"ש
העתיד (זרעים ,סי' כד סעי' כז) שציין הגרי"מ שם ,וכ"כ בחוט שני (שביעית ,על הרמב"ם הנ"ל ,עמ' שכה-
שכו)[ .ב] לפי"ז עולה ,שאם יש לאדם קופסאות שימורים רבות ,ישנה עצה לפטור מביעור ע"י שיפתח
כל קופסה ויאכל ממנה מעט .ועצה זאת העלה בספר בדי הארון (שביעית ,עיוני הלכה סי' יט) ,וצוין אצלנו
ב"לוח ההלכות והמנהגים" בקונטרס קיצור הלכות ארבעת המינים לשביעית (הנדפס בסוף הלוח לשנת
תשפ"ג) ,וראה עוד בסמוך בשמו[ .ג] אמנם בבדי הארון שם העיר ,שאם ההיתר בשביעית הוא בגלל
שעצם הפתיחה מקלקלת ,א"כ דין זה יהיה גם אם רק פתח את החבית וגם אם לא התחיל לאכול כלל,
ואילו מלשון הרמב"ם "התחיל בחבית" ולא נקט "פתח חבית" משמע שצריך שיתחיל לאכול .וא"כ משמע
גם שההיתר הוא בגלל תחילת האכילה ולפי"ז יהיה דין זה גם במאכל כזה שהפתיחה לא מקלקלת .אלא
כל שהתחיל לאכול נחשב כמבוער .וליישב כל הנך אחרונים י"ל שהרמב"ם נקט הכי היות שבד"כ אדם
לא פותח סתם אלא רק ע"מ לאכול .ועכ"פ למעשה א"א להקל כנגד כל הנך האחרונים ופוסקים שלמדו
ברמב"ם שזה בגלל שהנשאר נפסד[ .ד] אמנם עצם ההיתר אינו פשוט מכמה טעמים ,גם באופן שהפתיחה
מקלקלת את המאכל ,ויתכן שבעטים מרן הגרח"ק דחה היתר זה ,חדא ,דהרדב"ז (על הרמב"ם שם) הקשה
שא"כ כל אחד יתחיל בחבית ויפטר מביעור ,ומכח זה פירש את הרמב"ם באופן אחר לגמרי ,וכבסמוך[ .ה]
ועוד ,דע"ש בבדי הארון שם בסו"ד שדייק מלשון הרמב"ם "אם התחיל" דמשמע דיעבד ,ולא לכתחילה.
[ו] ועוד שישנם באחרונים כמה ביאורים אחרים ברמב"ם שלפיהם אין כלל את עיקר ההיתר הזה בעניננו,
א' שכוונת הרמב"ם "הרי הוא כמבוער"  -לא שלא צריך לבער ,אלא אדרבה להיפך ,שצריך לבער את
הכל ,עי' ברדב"ז שם ,ובתורת זרעים (פ"ט מ"ה) ,וכן ביאר בערוה"ש שם בביאור ראשון [אלא שדחאו
קצת] .ב' שדין זה הוא רק בכבש כבשים שאחד קיבל טעם מהשני ,עי' קה"י (שביעית סי' כג אות ג') [ובזה
יישב קושית הרדב"ז הנ"ל] ,וכן בחי' רבי אליעזר שמחה רבינוביץ אב"ד לומז'ה (על הירושלמי ,נדפס בסוף
ירושלמי מהדורת עוז והדר) ,וכן מדויק מעצם זה שהירושלמי העמיד ד"ז על משנה דכבש כבשים ולא על
המשנה דזמן הביעור (וכפי שהקשה בספר הניר)[ .ז] לפי כל הנ"ל ,בשאלה שפתחנו על "ריבת אתרוגים",
אם יש עצה לפתוח כל אריזה ,תלוי בהנ"ל בפשט הרמב"ם ,וכן אם אפשר להקל כן לכתחילה ,וגם אם נבוא
להקל כביאור ראשון ונאמר שהוא לכתחילה  -יהיה תלוי איך אופן אריזת הריבה ,שאם בצנצנת זכוכית
שסוגרים אותם עם וואקום יתכן שהפתיחה הראשונה מקלקלת ואז תהיה עצה זו ,אבל אם בקופסאות
אחסון פלסטיק בהקפאה ,לכאו' הפתיחה הראשונה לא מקלקלת ואז לא תהיה עצה זו ,והסכים בעל בדי
הארון .וראה בחוט שני (שם) שבריבה שמתקיימת זמן רב אין את ההיתר של תבשיל האמור במע"ש,
ונראה מיניה שגם אין את ההיתר של התחיל בחבית[ .אמנם בשם הגרי"ש אלישיב כתבו (מאמר הג"ר
מיכאל גלעדי ,בקובץ הליכות שדה ,גליון  )161שהיתר זה שייך גם בריבה ,וכנראה איירי במציאות שהיתה
מצויה (יותר) בעבר ,שהיו מאחסנים בצנצנות זכוכית וכנ"ל].

דבר שביעית
בענין פרוזבול ביתומים

הרב מאיר ליכטר

מ"ש הגרד"ל שליט"א גבי יתומים דמיתבעי למימר דמי כו' ,לכאו' צ"ע אי מיירי בדמי היתומים ,אע"פ שאין
בכל הירושה כדי חובת אביהם ,מ"מ מ"ט לא נימא דכאיניש דעלמא נינהו ,ולענין פרוזבול ביורש י"ל ממ"ש
באה"ע סי' קא ס"א בכתו' אלמנה וכ"ה במאירי גיטין יח[ .ויל"ד אי דוקא כששעבד קרקעות בשבילה,
ומשמע דבכל גווני הוא] ,אע"פ שאינה נגבית אלא מן היורשים[ ,וי"ל שא"ה דהו"ל תנאי ב"ד] ,ומשה"ק
בהא דקידושין יג :יעויי' צ"פ קידושין שם שעמד בזה ,והוכיח מהא דאינן חייבין בבל תאחר ,ויעו"ש לענין גר
שמת דלכאו' ל"ש שום שעבוד גבי זוכה בנכסיו ,וצ"ת.
שיעבוד הגוף ביורש

הרב ח .ליסיצין

במה שהק' מורינו הגרד"ל שליט"א בדברי התומים שכ' בסי' ס"ו סקמ"ג שביורש יש שעבוד הגוף ,ומאידך
בסי' ס"ז סקכ"ה דן דביורש אין שמיטת כספים כיון שאין שעבוד הגוף ,שמעתי בזה משמי' דמו"ר הגרח"ש
ליבוביץ זצ"ל שאמר שיתכן שס"ל ששעבוד הגוף של יתומים שזה דומה להקפת החנות ,שאי"ז שעבוד
מחמת שלוו ,וכוונת התומים שאין להם שעבוד עצמי.
בהנ"ל

הרב זלמן לייב מייזעלס בארא פארק

מה שהקשה הגר"ד ד' התומים אהדדי אי יורש יש עליו שיעבוד הגוף יש לתרץ דאף דלהסוברין דיורש יש
עליו שיעבוד הגוף הוא רק מהנכסים שהניח להם אביהם ולא מכל הנכסים וגם לא ממטלטלין כמבואר

נושא ונותן באמונה

בגמ' ב"ב ובשו"ע סי ק"ז וכיון דהוא רק מנכסים דסמיך
המלוה דעת עליו לא מקרי נגישה דהחוב הוא רק מנכסים
אלו דהמלוה סמך דעת עליו מכח חוב אביהן ,ומה שהקשה
דהאיך שייך חוב בלקוחות ואמאי לא פקע שיעבוד הגוף
מבואר בפנ"י כתובות פ"ו ובתומים סי' ל"ט לרב פפא דאמר
יתומים קטנים דהא דגובין מלקוחות הוא משום דיש שיעבוד
הגוף על המלוה או על היורש או משום דלקוחות עבדי שלא כדין ולכך גובין מהם וכעי"ז מבואר בגמ'
כתובות צ"ב ע"א ברש"י דלכך רצה מזה גובה דנכנס תחת ראובן שהרחיק שיעבודו

מו"מ בעיניני

קדו"ש בספיקא דיומא

הרב חי"ל הלוי רובינפעלד

רבינו הגרד"ל שליט"א בשיח דבר (דף רפ"ג) ובגליונות הקודמים נסתפק בר"ה דמוצאי שביעית בירקות
הנלקטים בו אי נוהגים בהם קדושת שביעית מחמת ספיקא דדילמא נתעבר אלול והערתי משי' הרמב"ם
לגבי לולב דפסולי יום ראשון כשרים בשני וביאורו בשו"ע הרב (סי' תרמ"ט) דרק בדברים שתלוי בקדושת
היום נוהגין דיני יו"ט שני והגרד"ל השיב לי מדברי השו"ע בסי' תפ"ט דגם לגבי חדש אמרינן דינא דספיקא
דיומא .וכבר העיר בקושיא זו בהגהת דברי נחמיה על השו"ע הרב בסי' תפ"ט ואולי י"ל עפי"ד המרדכי
(בחי' אנשי שם ביצה) דהקשה דלמה אמרינן במנחות ס"ח דאם חדש בזמה"ז הוא דרבנן אין חוששין
מספיקא דיומא הלא הויא דשיל"מ ותי' בד"א דכיון דבקיאין בקביעא דירחא קיל משאר דרבנן ול"א בזה
דשיל"מ ,ובפלתי בסי' ק"ב כתב דהעיקר כהך תי' דהמרדכי ,וא"כ לדידן דחדש בזמה"ז הוא דאו' אפשר
לומר דמשו"ה אף דלא תליא בקודשת היום חוששין מספיקא דיומא דהויא דבר שיש לו מתירין דבדאו'
לא שייך סברת המרדכי ,ובתוספות ביאור די"ל דעיקר הסיבה דמקילין בדברים שאינם לוים בקידושין היו
הוא משום דמדאו' איכא רובא דרוב פעמים לא נתעברה אלול ודשיל"מ לא סמכינן ארובא וע"כ אסור אף
בלי תקנת יו"ט שני .וא"כ בירקות הנלקטים בר"ה דהויין איל"מ יש לדמות לפסולי לולב ולפי"ז מובן נמי הא
דלא מצינו בבחור שנעשה בר מצוה במקומות הרחוקים שלא יהא יכול להוציא ביום ראשון ממת דילמא
נתעברה החדש והיינו משם דבדברים שאין להם מתירין אין חוששין בספיקא דיומא רק בקדושת היום
ולשי' בעל המאור בספיה"ע דל"ע.

משנת השביעית
כוורת האם היא כקרקע

הרב אברהם גרינפלד

בפלוגתא דר"א ורבנן בכוורת דבורים דר"א סובר דהיא כקרקע ורבנן סברי דאינה כקרקע ,כתב הרע"ב
דבכוורת המחוברת בטיט הכל מודים שהיא כקרקע ,והחזו"א בעוקצין סי' ו' סק"ט כתב דהיינו משום דרבנן
נמי מודו לדרשא דיערת הדבש אלא דרבנן מוקמי לה דוקא במחוברת בטיט ור"א סבר דאפי' במונח ע"ג
קרקע .וכ"כ בתפא"י כאן והביא לדייק כן מד' הרשב"ם ב"ב ס"ו א' .אמנם יש להביא בזה מציאה רבתא
בד' הרמ"ה ב"ב ס"ה ב' ,שמביא דין זה בזה"ל ,ודוקא בתלושה אבל במחוברת אפילו רבנן מודו דכקרקע
דמיא וכו' בין לענין שבת דלא גרע מגבשושית [עי' שבת ע"ג ב'] וכו' ,והעוקרה בשבת חייב משום בונה,
בשדה חייב משום חורש ,עכ"ל .ומבואר בדבריו דאי"ז משום דבהא מודו רבנן דהוי כקרקע אלא חיובו
משום בונה או חורש .ואמנם הרמ"ה אינו מביא כן בשם התוספתא אבל י"ל שזהו גם הביאור בתוספתא.
ונפק"מ בזה דלהמבואר ברמ"ה היינו דוקא על הכוורת עצמה אבל על הדבש לא מיחייב ,וכן מבואר בדבריו
שם .אבל אי נימא דבמחובר בטיט מודו רבנן לדרשא דיערת הדבש א"כ גם על הדבש חייב משום תולש.

עיוני שביעית
הב' דוד אדלר
בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ,במועד שנת השמיטה הקהל את העם
ישיבת נתיבות חכמה
[א] מו"ר הגר"ד שליט"א כתב בגיליונות קודמים לחלק בין גדרי התקנות דשמיטת קרקעות ושמיטת
כספים ,דשמיטת קרקעות תיקנו רבנן כהרחבת דין התורה גם להזמן הזה ,אך שמיטת כספים לא תיקנו כלל
כעין דאורייתא אלא כל כולה תקנת הלכה מחודשת זכר למצוות השמיטה ,ומייתי לישנא דגמ' גיטין דף לו,
ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית ,ופירש"י ,שלא תשתכח תורת שביעית ,וכ"כ הרמב"ם .ונראה לדון
בחידוש זה ,דהא איתא שם בגיטין ,וזה דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר א' שמיטת קרקע
וא' שמיטת כספים ,בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים וכו' .ובסמוך מבואר ,דהייתה תקנה
וקשה למה נצרכה תקנה מחודשת זו ,דכיון
מחודשת לשמט כספים ,שלא תשתכח תורת המצווה.
דתקון רבנן שמיטת קרקע ,הא כלפי דרבנן קרינא ביה 'דבר השמיטה' ,וממילא נוהגת בה שמיטת כספים,
ואמנם נחלקו הראשונים בביאור ההיקש ,ואין הקושיה אלא לרש"י דפירש
דכעין דאורייתא תקון.
כפשוטו ,ולא לפי' התוס' ושא"ר דשביעית תליא ביובל .והנראה ביישוב הקושיה ,דאמנם באמת בארץ
ישראל דאיכא שמיטת קרקע ,השמיטת כספים היא ככל גדרי ודיני שמיטה דאורייתא ,אך בחוץ לארץ
דאין שמיטת קרקע ,אין נוהגת שמיטת כספים כהלכתה .ומ"מ בהיות החכמים בחו"ל ראו לנכון לתקן זכר
ומעתה נמצא דחידושו דמו"ר הגאון
לשביעית ,ותקנה מחודשת זו היא בגדרים ופרטי דינים חדשים.
שליט"א לחלק בין הגדרים דשמיט"ק ושמיט"כ זה אינו אלא בחוץ לארץ ,אבל אליבא דהלכתא בארצנו
הקדושה דיש שמיטת קרקע דרבנן ככל גדרי ודיני התורה ,שמיטת כספים נוהגת גם היא ככל גדרי ודיני
וכיוצא בזה אשכחנא במצוות הקהל ,דכתיב בה 'במועד שנת השמטה' ובחזו"א שביעית סי'
התורה.
ג סקט"ז 'נראה דאי שביעית בזמן בי"ש דרבנן גם מצות הקהל דרבנן דאי אין שמיטה אין מוצאי שמיטה',
ע"כ .ונראה לדון בגדר מצוות הקהל דרבנן ,אם היינו תקנה זכר להקהל ,למען לא תשתכח מצווה מישראל,
או שמא הוי זכר למקדש ,וכדבסוכה מא .מנ"ל דעבדינן זכר למקדש א''ר יוחנן דאמר קרא וכו' דורש אין לה
ומלשון החזו"א נראה דאינה תקנה מחודשת
מכלל דבעיא דרישה ,ועי' בקונ' זכר למקדש להאדר"ת.
לעשות זכר למצווה או זכר למקדש ,אלא דכיוון דכלפי דרבנן קרינא בה שנת השמיטה ,מדרבנן נוהגת בה
מצוות הקהל[ .ובאמת לתקנה מחודשת התנגד החזו"א ,וכפי שכתב על הקונטרס שחיבר מו"ז הגרמי"ל
זק"ש בעניין הקהל בזה"ז ,בזה הלשון 'אסור לעשות כן' (מובא בס' ארחות רבנו ובאגרות חזו"א)] .ובנידון
דידן נמי נימא ,דכיוון דכלפי דרבנן קרינא ביה דבר השמיטה ,מדרבנן נוהגת בה מצוות שמיטת כספים.
[ב] ולפמש"כ נמצא דחלוקים גדרי התקנה דשמיטת כספים ,בין ארץ ישראל לחוץ לארץ .דבארץ ישראל

נוהג כהרחבת דין התורה ככל גדריה ודיניה ,ובחוץ לארץ היא
תקנה מחודשת שלא תשתכח תורת המצווה .ואם כן הוא,
מסכת שביעית
נראה לתרץ בזה דעת הרמב"ן מסוגיא ערוכה בירושלמי
[ומו"ר הגאון שליט"א כתב ליישב דעתו בפנים אחרות].
דהנה איתא בגיטין לז .קריביה דר' אסי הוה ליה ההוא שטרא
דהוה כתיב ביה אחריות נכסים ,אתא לקמיה דר' אסי א"ל
משמט או אינו משמט א''ל אינו משמט ,שבקיה ואתא לקמיה דר' יוחנן א''ל משמט ,אתא ר' אסי לקמיה
דר' יוחנן א''ל משמט או אינו משמט אמר ליה משמט ,והא מר הוא דאמר אינו משמט א''ל וכי מפני שאנו
מדמין נעשה מעשה .ע"כ .דהיינו דחייש לדינא ואזיל לחומרא .ומינה הוכיח הרמב"ן ,דריו"ח ס"ל שמיטה
בזה"ז מה"ת ולהכי חייש בספיקא .והק' הפאת השולחן דהא כי האי עובדא איתא בירושלמי (לגי' הגר"א
ואם כנים הדברים דלעיל ,נראה
שם) ,ובירושלמי במקו"א מבואר בדעת ריו"ח דשמיטה בזה"ז דרבנן.
להציע דתרי עובדי הוו ,חד בבבל וחד בארץ ישראל .הבבלי איירי בעובדא בבבל ,והתם שמיטת כספים
דרבנן אינה כעין דאורייתא ,ומה דחייש ליה ע"כ משום דשמיטה בזה"ז מה"ת [ואכתי צ"ת] .אבל בירושלמי
איירי בעובדא בישראל ,ואפילו נימא דשמיטה בזה"ז מדרבנן ,כיון דאיכא בא"י שמיטת קרקע דרבנן כעין
דאורייתא ,ממילא נוהגת נמי שמיט"כ וגדריה כשמיט"כ דאו' .אמנם שוב התבוננתי בדברי מו"ר הגאון
שליט"א ,והנה בדעת הירושלמי נקט דלא כהבבלי המחלק בין שמיט"ק לשמיט"כ ,ולהירושלמי לעולם
שמיטת כספים הוה כעין דאורייתא .ומעתה אי"צ לחלק לשתי עובדות ,אלא נימא דחדא עובדא היא .ואזלי
לטעמייהו ,להבבלי ששמיטת כספים בזה"ז אינה כעין דאורייתא ,א"כ מה שחשש ריו"ח בספיקא ע"כ
משום דשמיטה בזה"ז דאורייתא .אבל הירושלמי דס"ל ששמיט"כ בזה"ז כעין דאורייתא באמת אין מוכרח
[ג] ובמה
בו בדעת ריו"ח דהוה מדאורייתא ,וא"ש להירושלמי אליבא דריו"ח דשמיטה בזה"ז דרבנן.
שנכתב לעיל בעניין המצוות התלויות בשמיטה ,דהיכא דיש שמיטה דרבנן נוהגות הן ג"כ מדרבנן ,והראיה
לזה מדכתב כן החזו"א לגבי הקהל .שמא יש לדחות ראיה זו ,דזאת לא מצינו שהוקש הקהל לשמיטה ,אלא
דכתיב ביה 'במוצאי שנת השמיטה' .ויתכן ביאורו כדהביא בזה מו"ז הגרמי"ל זק"ש ממדרש לקח טוב לרבנו
טוביה דקדושת השנה מתפשטת עד חג הסוכות( ,ומציין גם לירושלמי סוטה פ"ז ה"ח ומפרשיו ,ורמב"ן
דברים טו) .ומעתה יש לומר ,דלעולם הקהל לא הוקש לשמיטה ,וכלל אינו תלוי בשמיטה עצמה ,ורק בעינן
שיהיה בו קדושת השמיטה ,ובחזו"א שביעית יח סק"ד כתב ,דהברכה דוציויתי נוהגת גם בזה"ז (ראה מש"כ
בארוכה הגרא"מ באקאן בגיליון ' 28אם במצוות דרבנן יש הסגולות שנאמרו באותן המצוות בדאורייתא',
ואגב יש להעיר דאם חלוקים גדרי שמיט"כ ושמיט"ק גם לעניין זה חלוקים הם ,דשמיט"כ דאינה כעין דאו'
פשוט דאין בה הסגולות שיש בדאו') ,וצ"ל בדעתו דהקדושה והברכה נוהגות מדרבנן ,וא"כ שפיר כתב
דהקהל נוהג בזה"ז מדרבנן[ .ד] הנה יש לדעת פירוש הכתוב 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וגו'
הקהל את העם' ,אם השמיטה היינו שמיטת כספים או שמיטת קרקעות [וכבר נחלקו בזה בפירוש הכתוב
וזה דבר השמיטה ,ועי' פי' המזרחי ריש פר' מקץ ,וראה המדרש לקח טוב דלעיל] .ולפי מה שייסד מו"ר
הגאון שליט"א ,אשכחנא נפקותא רבתי ,דאם מצוות הקהל בשמיטת קרקעות תליא ,א"כ כל דהשמיטה
דרבנן נוהגת גם היא מדרבנן ,דהא שמיטת קרקעות היא כהרחבת דין התורה ותקון לה רבנן כעין דאורייתא,
ובכלל זה גם לקיים מצוות הקהל במועדה .אך אם מצוות הקהל תליא בשמיטת כספים ,א"כ כיוון דאין
שמיטת כספים נוהגת כלל [ורק יש תקנה מחודשת שלא תשתכח] ,אפשר דהאי שנה לאו 'שנת השמיטה'
היא ,ואין נוהגת בה מצוות הקהל[ .ומהחזו"א דלעיל דמצוות הקהל נוהגת ,יש להוכיח כסברא ראשונה].
תשובת הגר"ד וולפסון שליט"א
במש"כ הבחור היקר והנעלה נ"י הנ"ל ,הנה בפשוטו כל עיקר הטעם שתיקנו בשמיטת כספים רק זכר
לשביעית ולא תיקנוה כעין דאורייתא ,הטעם בזה הוא לפי שרצו להקל בזה כל קולי פרוזבול ,ולא מבעי'
לרבינו תם גיטין לו .דהלל תיקן רק כלפי דורות שיבואו אחריו לאחר החורבן ,ונמצא דמעיקרא תקנת
שמיטת כספים נתקנה עם האפשרות להיפטר ממנה ע"י פרוזבול ,אולם אף להסוברין דכבר בתחילת בית
שני היה רק שמיטת כספים דרבנן ,עוד קודם שנתקנה תקנת פרוזבול ,מ"מ ידעו חכמים מעיקרא חולשת
הדורות והשאירו מקום לתקנה כגון תקנת הלל לעת הצורך ,ומאחר שזהו עיקר הטעם דתיקנו שלא כעין
דאורייתא ,הוא אף בארץ ישראל ולא רק בבבל ,וכן מתבארין הדברים ברמב"ם דלכך נפקעת בדברים אף
בארץ ישראל ,ובאמת דכלפי תקנה כעין דאורייתא אין מקום לחלק בין ארץ ישראל לחו"ל ,דכשנוהגת
שמיטה מדרבנן בארץ ישראל כעין דאורייתא ה"ה דנוהגת שמיטת כספים כפי גדרי דין תורה אף בחו"ל,
ובלא"ה מסתמא מעשה דר' יוחנן אף בבבלי היה בארץ ישראל מקומו של ר' יוחנן .ובדבר הנפק"מ הנחמדה
שכתב הבחור היקר הנ"ל לענין הקהל ,אף שהראב"ע פרשת ראה פירש קרא דבמועד שנת השמיטה
דבפרשת וילך לענין שמיטת כספים ,אבל דעת חז"ל ,והוא הקובע להלכה מתפרש בשמיטת קרקעות.

אליבא דהלכתא
מניעת המלוה מלעשות פרוזבול

הרב ד .שווארץ

כ' הגרממ"ל דלכאו' מצינו מקום להלווה למנוע המלוה מלעשות פרוזבול והאריך בזה ,ותקשי' לפי מש"כ
א"כ מה הועילו חכמים בתקנתן הא אכתי תנעול דלת בפני לווין (ובלא"ה הוא קשה דודאי כן הוא).
פסיקה במקח האם משמטת

הרב ראובן גרינבלט קרית ספר

בענין מה שדן מורינו הגרמ"מ לובין שליט"א בפסיקה על מקח האם שביעית משמטת ,יש לציין דאי' בב"מ
ס"ז( :ונפסק כן בשו"ע ס"ז סעי' ב') דמשכנתא באתרא דמסלקי שביעית משמטת ,וברמב"ן בדף ס"ג:
ועוד ראשונים כ' דיסוד ההיתר בנכייתא דל"ה ריבית ,משום דהוי כזביני דבין עושה פירות ובין לא עושה
פירות מנכה לו אבל חובו כלה באותה נכייתא .וכ"כ הרמב"ן בגיטין ל .ויסודו דכיון שנותן לו מעות ואפשר
שיפסיד הכל ,אין בזה שם הלואה אלא כמכירה שנותן מעות על הזכות ספק שיש לו בשדה ,ואף דאכתי
לא חייל קנינו ,אכן כיון דשם זביני עלה ליכ' בי' איסור ריבית כלל .חזי' דאע"ג דהוי חוב של מקח מ"מ זה
נשמט בשביעית וע"כ דשאני הקפת החנות דהוי חוב הכא מחמת קנין מקח בזה שם מקח עלה ,משא"כ חוב
דנוצר מחמת מעות שניתנו בשביל מקח .וא"כ ה"ה פסיקה על מקח אע"ג דלענין ריבית דאו' ל"ח מלוה כיון
שזה ניתן עבור מקח והוי דרך מכירה ,אך לענין שביעית חשיב ככל חוב ואין כל זמן דאכתי לא חייל קנינו,
ועיין .ומה שדן שם עוד לענין הלואת פעולה בפעולה יש לציין דברש"י בב"מ שם כ' דהוי אגנ"ט בשכר

הכ

נושא ונותן באמונה

שממתין לו על שכר פעולתו .לעי' משמע דל"ח כהלואת
פעולה בפעולה ,אלא הוי כשכירות פועל ומה שלא משלם
מו"מ בעיניני
לו את הפעולה הוי כמלוה דרך שכירות ומקח .וכן מדוייק
ברמב"ם פ"ז ה"י והי"א ,וכמי שדייק בחוט שני ריבית (עמ'
פ"ח) .וכ"כ להדי' בחוו"ד (קס"א סק"א בסוף) .ולכאו' חזי'
מכ"ז דמהות הלואה הוי דוקא בממון או חפצים שעובר מיד
ליד ועומד לו לשימושו ולהוצאה ,משא"כ בהלואת פעולה שקיבל רק עבודה .ועיין (אמנם עי' בשטמ"ק
שם בשם הראב"ד ,וע' בחוו"ד קס"ב ,י"א ודו"ק) וכיון דליכא עלה שם מלוה גם אינה נשמטת בשביעית.

חקרי שביעית
בענין שמיטה בפקדון

הרב שמואל כהן

מה שהעיר הגר"י אדלשטין שליט"א מה שייך דין שמיטה בפקדון .אולי י"ל דהנידון הוא רק לענין החובת
השבה שיש עליו.
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א

לא כ' הרמב"ם שלוקין על לאו זה ,וכ' בספרי דבי רב פ' ראה
דטעמיה דהרמב"ם משום דהלאו הזה ניתן לתשלומין לכן אין
מסכת שביעית
לוקין ,והעיר לפי"ז דא"כ י"ל דד' הרמב"ם שאינו עובר בתובע
לחוד בלא פרעון החוב ,דאם איתא דהאיסור הוא בתביעה
לחוד הא אינו ניתן לתשלומין( ,אמנם אף אם האיסור הוא
דוקא כשפרע החוב ,משכח"ל בלא מעשה כלומר שנותן
הלוה למלוה ולא המלוה הוא שנוטל מהלוה ,דאי"ז מעשה דמלוה אלא מעשה דלוה ,אבל באמת י"ל דאסור
לו ללוה לפרוע ,וחמיר מלפני עור ,דהוא עושה בעצמו האיסור ,וכמו מאכיל איסור לתוך פיו של חבירו,
אמנם אפשר דיש לחלק דאולי הכא עיקר האיסור הוא בתביעה והפרעון הוא תנאי כלומר שאין האיסור
בפרעון אלא בתביעה ,ועכ"פ משום לפני עור לא נפקא דהא בלא הפרעון לא היה עובר המלוה אאיסורא).
ואמנם לכ' ל' הרמב"ם סתום מלומר דהאיסור הוא דוקא בפרעון החוב דהא כ' פ"ט ה"א התובע חוב שעברה
עליו שביעית כו' ,משמע דהאיסור הוא על התביעה ,דאל"כ ה"ל להוסיף אם נפרע ממנו דהא אין האיסור
בתביעה לחוד .והנה כעת ראיתי בגליון 'אמרי שמחה' שהעיר מזה וכ' דאי אמרי' דהפרעון הוא תנאי ,י"ל
דניחא ל' הרמב"ם שכ' דהתובע חוב שעברה עליו כו' ,דמשמע דהאיסור הוא בתביעה ,דזה נכון שהאיסור
הוא בתביעה ,אמנם יש תנאי לאיסור שהיה פרעון ,אך אכתי קצת דוחק דמ"מ היה לרמב"ם לפרש זה
שיש תנאי דפרעון וצ"ע .ועוד דיל"ע כה"ג שעיקר האיסור הוא בתביעה ולא בעצם הפרעון ,אי חשיב דניתן
לתשלומין ,מיהו אכן אפשר דכיון דהתנאי ניתן לתשלומין ובטל התנאי שוב אינו עובר על הלאו- .בעיקר
הנדון בל' ספרי דבי רב פ' ראה מבואר דאפי' בתביעה לבד ג"כ עובר עי' היטב בלשונו כעת אינו תח"י.

מש"כ ליישב דבאמת לא היה הו"א דיזכה בחפץ ,אלא דחיוב השבה שיש לשומר להשיבו לבעלים יושמט
בשביעית .יפה כתב .אמנם ד"ז תלוי אם יש לשומר חובת השבה ,דהקצוה"ח סי' ש"מ סק"ד כתב בשם
היש"ש דשומר חייב להשיב הפקדון לבעלים ,והקצוה"ח השיג ע"ז בזה"ל ,אינו נראה ,והוא משום דשומר
אין עליו חיוב השבה כלל כל זמן שהוא בעין ,ודוקא גנב וגזלן הוא דמיחייבי בהשבה ,אבל שומר אינו חייב
בהשבה אלא כל היכא דאיתא ברשות בעלים הוא והבעלים מחזירין על שלהן וכמוש"כ בסי' פ"ו סק"ד
עיי"ש ,ובסי' קצ"ח סק"ה וכו' ,אבל שומרין אינו בהשבה כלל אלא אם הבעלים רוצין בפקדונם הולכים
לביתו של שומר ולוקחין את אשר להם .עכ"ל .וא"כ להקצוה"ח הדר תיקשי לענין מה צריך מיעוט דאין
אמנם באמת נראה דגם להקצוה"ח דאין טורח השבה על השומר מ"מ חייב הוא
שמיטה בפקדון.
להעמיד החפץ לבעלים וחייב לומר לו היכן נמצא החפץ ,ואינו יכול לומר לו שהוא יחפש את החפץ ,וראיה
לזה דבב"מ ל"ה א' איתא דשומר שאינו יודע היכן החפץ חייב דכל לא ידענא פשיעותא הוא ,הרי דאינו יכול
לומר לבעלים שהוא יטרח ויחפש את החפץ בביתו .וכן נראה לכאו' מהא דשומר נשבע שאינו ברשותו,
ואף בשטרות דפטור מפשיעה דעת הראב"ד הל' טו"נ פ"ה ה"ו דנשבע שבועה שאינו ברשותו ,ועי' ש"ך סי'
ס"ו ס"ק קכ"ד דהוא שבועה דאוריתא .וכן הרשב"א שבועות מ"ב ב' מספק"ל בעבדים שטרות וקרקעות
דאף דפטור מפשיעה מ"מ י"ל דנשבע שאי"ב .ולכאו' שבועה זו מה טיבה ,ואטו אדם חייב לישבע שאינו
גזלן ,ומבואר דשומר חייב להעמיד החפץ לבעלים [אף היכא דפטור מפשיעה] ,ולכן משביעו שאי"ב .וכן
נראה מבואר מהא דתנן סוף ב"ק קי"ח א' הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך חייב לשלם .וזהו משום
דהו"ל איני יודע אם פרעתיך .וצ"ע להקצוה"ח הנ"ל דליכא חיוב השבה למה חשיב א"י א"פ .אע"כ דהוא
חייב להעמיד החפץ לבעלים ולכן הו"ל א"י א"פ .ולפי"ז י"ל דעל חיוב זה להעמיד החפץ הו"א דהשביעית
משמטת אותו .ועוד י"ל בהא דס"ד דשביעית משמטת את הפקדון .דהנה הרמב"ם בהל' מכירה פ"ה
הי"א כתב "המוחל לחבירו חוב או פקדון שיש לו בידו" ,ומשמע דמהני מחילה בפקדון .והלח"מ והמל"מ
פ"ג מזכיה ומתנה ה"ב תמהו בזה דהא לא מהני מחילה בדבר בעין וכמש"כ הטור בסי' ע"ג .ובאבן האזל הל'
זכי' שם כתב ליישב דהרמב"ם ס"ל דפקדון עומד ברשות הנפקד ולכן אי"צ קנין וסגי במחילה שמוחל לו
על החיוב השבה וממילא זוכה בו .ולפ"ז י"ל דלכן הו"א דשביעית תשמט את הפקדון ,והיינו דיפטר מחיוב
השבה וממילא יזכה בפקדון[ .אלא דיעוי' באבהא"ז בסוף הספר שם בהשמטות ומילואים שהקשו לו ע"ז
מגמ' ערוכה ריש המפקיד ,ועיי"ש מש"כ ליישב].

במה שחקר מו"ר שליט"א בלוה הגר בארץ והמלוה גר בחו"ל והסיק שכיוון שהשמטת כספים זכותא דלוה
לכן כשהגיע ראש השנה אצל הלוה נשמט החוב יש להעיר ממה שהוכיח מורינו הגרי"י פינקוס שליט"א
שאמנם ההשמטה חלה בחוב והיא זכות של הלוה אך הזכות היא שהמלוה לא יגוש דהרי כל הענין של
שמיטת כספים דין אחד היא עם שמיטת קרקע שהאדם ידע כי לא לו הארץ אלא לה' וע"כ צריך להניח ידו
מעבודת הארץ וה"ה בכספים לא האדם הוא הפועל והשולט אלא הקב"ה וזהו בוודאי ענין מצד המלוה ולא
רחמנות על הלוה וכ"כ רמב"ן עה"ת ,ויסודו מדברי ר' נחום פרצוביץ' בגיטין לז :שאם הלוה מחזיר את החוב
(בצורה האמורה שם) אין זה מתנה אלא פרעון החוב וכל מה שאומר לו במתנה אני נותן לך זה רק כי חל
דין בחוב שא"צ לפרוע ולכן צריך לומר לו שנותן בתורת מתנה ,ונפק"מ (לענ"ד) שיש בזה איסור ריבית אם
יפרע יותר וכן אמר מורינו הרב פינקוס שאין בזה משום שונא מתנות יחיה דאין זה מתנה אלא פרעון חוב
דהחוב קיים רק התורה החילה בזה דין שלא יצטרך לפורעו ,וע"כ י"ל בנידו"ד שאם אצל הלוה נכנס כבר
השביעית ואצל המלוה עדיין לא מדוע שהחוב יישמט הלא תמיד החוב קיים ועד כמה שאצל המלוה לא
נכנס ראש השנה מדוע שיהיה אסור לו ליגוש.

הרב ד .שווארץ

תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א

א]כתב הגר"י אדלשטיין שליט"א להסתפק אי עוברין אלאו דלא יגוש בתביעה גרידא או דבעי' אף שיפרע
לו הלווה חובו ע"י תביעתו ,והוכיח מדברי החינוך מ' תע"ה שכ' דחשיב לאו שאין בו מעשה ולכאו' מוכח
דאינו אלא בתביעה גרידא אף בלא תשלום ,אמנם כתב לדחות דמצינו אף פריעת חוב בלא מעשה ואפשר
דלזה נתכון החינוך דהוי לאו שאין בו מעשה ,וכ' דה"ת פריעת חוב בלא מעשה כגון שנתן הלווה מעות ליד
המלוה או הניחו בביתו וכה"ג ,ולכאו' יש להעיר דלהנתיה"מ (סי' שד"מ ס"ק א' ) דלעולם לא בעי' קנין
בפריע"ח אלא סגי בהתרצות המלוה גרידא (ואפשר דאף בע"כ וכבר האריכו בזה) ודאי משכח"ל שפיר
פריע"ח דאין בה מעשה ,אמנם יל"ע אי הכי דינא אף בחוב שמוט ושמא תלי' אי נימא כמו שחי' האחרונים
(עי' חי' הגר"נ פרצוביץ ואילה"ש וברכ"א גיטין לז :ע"ש) אי החוב עצמו נשמט או דהחוב עומד ולא פקע ואך
דחל עליו דין שמיטה ,אך אי פורע הלווה חובו חשיב פריע"ח וצ"ע( .ואפשר דאף נפק"מ אי בעי להפריש
המלוה מעשר כספים מן חובו הנשמט שפרע הלווה מרצונו וכבגיטין לז :וצ"ע ) .ב] הק' הגרי"א מ"ט
מהני הפבד"ה לענין לאו דלי"ג ,ויעוי' בפנ"י (גייטין לו ).שכבר עמד בזה ,ובעיקר קו' יל"ת עפ"ד ד' התור"ז
(שביעית פ"י מ"ג) דכתב בדעת רש"י דהפבד"ה מהני לענין הפקעת החוב דכעת לא פקע ,והאי דבעי'
למוסרו לב"ד הוא לענין דליכא ללאו דל"י משום דאין הוא הנוגש אלא הב"ד ,מבו' מד' דלעולם הפבד"ה לא
מהני לענין דלא יעבור בל"י ע"ש.

מש"כ בתו"ד דאי נימא שהשביעית מפקעת החוב לגמרי אין איסור ריבית אם החזיר יותר מהחוב ,אינו מובן
דמה בכך שפקע החוב הלא התוספת היא עבור אגר נטר על ההלואה שהיתה עד שנשמטה.

בענין לאו דלא יגוש ,בענין הפקר ב"ד

תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
ודאי פשוט הוא דלא מהני ייחוד בחוב שנשמט .ואף אי נימא דלא פקע החוב לגמרי מסתבר דלא שייך ייחוד
בזה שהרי אינו חייב לפורעו .מיהו בעיקר הדבר שהביא שיש שצידדו דלא פקע לגמרי החוב ,הדברים
מחודשים ,וגם אינו מבואר כל צרכו בגדר דין זה ,וגם העירוני מד' הרמב"ם פ"ט משמו"י שכתב דמשעברה
השמיטה אבד החוב.
לא יגוש בתביעה לחוד אם עובר – הפרעון תנאי לעבור בתביעה

הרב מ .גולד

הגאון ר"י אדלשטיין שליט"א ,כ' בגליון  43לדון אם עובר בלאו דלא יגוש בתביעה לחוד או רק בפרעון
החוב ,והביא מספרי דבי רב שכ' בד' הרמב"ם דלא הזכיר שלוקין על לאו זה משמע שבאמת אין לוקין ,ולכ'
אמאי ,ואין לומר משום דזהו לאו שאין בו מעשה ,דהא שייכא תביעה אף במעשה ע"י שנוטל הממון שאין
לך תביעה גדולה מזו ,והרי המ"מ בהל' שכירות פי"ג ה"ב כ' בד' הרמב"ם דכל דמשכח"ל שעובר על הלאו
גם במעשה לוקה לעולם אפי' כשעבר על הלאו בלא מעשה ,וא"כ הכא דמשכח"ל שעובר במעשה למה

וכ

מצות אכילת סעודות שבת

הרב א .צוקר

בענין סעודת שבת מש"כ שיש מ"ע דאוריתא לאכול סעודת שבת ,לא מצאתי כלל במוני המצוות ,ובכלל
אין מקום לדון בכל זה שיותר נבילה .ועי' בפסחים דף ל"ה א' לענין טבל ובשאג"א סימן צ"ו ועוד לענין
חדש( ,ועיקר הדבר משכח"ל הנידון באכילת מצה שיש לו חצי זית טבל וחצי חולין ,אם נתירנו לאכול החצי
הטבל וכיו"ב) ,ואכמ"ל.
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
עי' בתשו' כתב סופר [שהובאה בגליון הקודם].
שמיטת כספים כשהלוה בארץ והמלוה בחו"ל

בהנ"ל

הרב יצחק שניידר כולל אביעזרי אופקים

הב' יעקב רוטשילד

במה שנסתפק מו"ר הגר"י אדלשטין שליט"א אם אזלי' בתר הלוה או בתר המלוה ,יש לדון את"ל דאזלי'
בתר המלוה מה הדין אם המלוה בא"י וכבר הגיע אצלו ר"ה ושוב הלך משם למקום שעדיין הוא שביעית ,אי
נימא דכיון דעכשיו במקומו לא הגיע ר"ה רשאי לתבוע את החוב ,או דכיון דכבר עבר עליו שביעית במקום
הראשון כבר נאסר בלא יגוש ,ויתכן דהוא תלוי אם נפקע החוב מאליו או דצריך המלוה להשמיטו ,דאם
נפקע החוב מאליו שוב לא מהני שיגיע אח"כ למקום שהוא עדיין שביעית כיון דכבר נפקע החוב ,אבל לדעת
היראים י"ל דהיא מצוה דרמיא אקרקפתא דגברא וכיון דעכשיו הוא במקום שעדיין לא הגיע שמיטה שוב
אינו מצווה להשמיטו ,וצ"ע .ובדומה לזה יש לעיין אם המלוה שלח שליח ליגוש את הלוה בחו"ל האם רשאי
השליח לנוגשו בזמן שאצל המלוה הוא כבר ר"ה אבל אצל השליח עדיין לא נכנס ר"ה ,די"ל דכיון דאצל
השליח אינו שביעית אין עליו איסור לא יגוש באותו מקום .וג"ז יתכן ותלוי בהנ"ל דאם החוב פוקע מאליו
א"כ כיון דלפי מקומו של המלוה הוא ר"ה נשמט החוב וממילא גם השליח אסור לגבות את החוב ,אבל
להיראים שהיא מצוה ואיסור בעלמא י"ל דאזלי' לפי מקומו של השליח ,וכ"ז שלא אמר המלוה משמט אני
יהיה רשאי השליח לתובעו .ועוד יל"ע אי נימא דלהיראים השליח רשאי לתובעו ,האם יוכל לשלוח שליח
לכתוב פרוזבול באותו מקום.
בהנ"ל

הרב ראובן יוסף קורלנסקי-כולל בית מדרש עליון

במש"כ מו"ר הגרי"א שליט"א לדון האם בשמיטת כספים אזלינן בתר מקום המלוה או הלוה ,וכ' דלכאו'
תליא בפלוגתת היראים והראשו' האם הוי אפקעתא דמלכא או דהמלוה צריך לשמט ,דאי נימא דהוי
אפקעתא אזלינן בתר מקום הלוה ,אך כתב לדחות דאפשר דהא דהוי אפקעתא דמלכא משום דיש מצוה
על המלוה לשמט ולכך התורה הפקיעה ,וא"כ אזלי' בתר מקום המלוה .ולכאו' יש להעיר מהא דכתב
המנח"ח במצוה פ"ד דלשי' הרא"ש ותוס' קידושין ל"ד( .לענין ציצית) שמיטת קרקע הוה מצות עשה
שהזמן גרמא ואעפ"כ מבואר במשנה קדושין נ :דפירות שביעית של נשים הוי הפקר ,וכ' להוכיח דע"כ דהוי
אפקעתא דמלכא ,ומוכח מדבריו דאע"פ דליכא מצוה איכא אפקעתא דמלכא ,ולכאו' ה"נ אי נימא דהוה
אפקעתא דמלכא אינו משום מצות המלוה ,וא"כ לשי' הראשונים הנ"ל אזלי' בתר מקום הלוה .ב) יש לדון
אם יש דין שמיטה על החיוב של הערב ,והנה בעלמא אין נפק"מ כיון דכשנשמט החוב ממילא נפקע גם

נושא ונותן באמונה

שביעית וכן נזיר שקיבל נזירות שלושים יום ובשבת יושלמו
חיוב הערב ,דליכא לוה ליכא ערב ,אבל יש לדון לפי הנ"ל אי
השלושים לא יהני קבלת תוספת לעקור הנזירות ואין עצמות
נימא דאזלי' בתר מקומו של הלוה ,מה הדין אם הערב נמצא
מו"מ בעיניני מסכת שביעית
הזמן מתחלפת ורק כלפי חובת האדם לעשות ניהוגים
במקום שהגיע זמן השמיטה והלוה נמצא במקום שעדיין לא
התלויים בכ"א תשרי או בכ"ב תשרי כלפי זה מועיל התוספת
הגיע זמן השמיטה ,ובאותו הזמן עשה המלוה פרוזבול ,דאי
לט"ז דלא נוהג אצלו חובות הניהוג מכח הזמן הקדום ומשום
נימא דיש דין שמיטה על חיוב הערב הרי חיובו של הערב
דעדיין עומד באמצע השביעית לא יחול השמיטת כספים,
מיהת פקע ,אבל אי נימא דחיוב ערבות אינו נשמט א"כ גם
ומש"כ הגדר"ל שליט"א דכוונת החזו"א להסתפק במקדש לאחר ל' ונתן מעות והגיע שמיטה דישמט לכאו'
חיובו של הערב לא נשמט .ואולי משכח"ל נפק"מ גם בלא זה ,אם יאמר המלוה בעשיית הפרוזבול שהוא
הרי האשה מחויבת לתת לו אישות ולא ממון ואם לא תתקדש צריכה להחזיר הכסף שקיבלה דעל דעת כן
מוסר רק את חיובו של הלוה ולא את חיובו של הערב ,האם חיוב הערב יפקע ,אמנם צ"ע אם אפשר לעשות
לא נתן ועתה לא חייבת ממון אלא אישות ולכאו' המקדים מעות לפועל שיעשה מלאכה מחויב להעמיד
כן די"ל דכיון שמסר את חובו ממילא נמסר גם חיובו של הערב וא"א לחלק ביניהם.
מלאכה ומדוע שישמט.
הרב מרדכי ברטלר
בהנ"ל
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
א] במש"כ הגר"י אדלשטין שליט"א לדון במלוה ולוה בב' מקומות ,דלהיראים שהיא מצוה על המלוה
לשמט את החוב מסתבר דהוא תלוי במקומו של המלוה .יש לדון בזה דגם להיראים יסוד המצוה היא דין
בחוב שמצוה להשמיטו ,וא"כ י"ל דתליא במקומו של הלוה ,דחוב כזה שדינו להשמיטו מצוה על המלוה
להשמיטו .ב] במש"כ להעיר בפרוזבול בזמן שהשביעית מה"ת ,דאי נימא דעשו חכמים חוב חדש ,א"כ
עדיין יהיה צריך לומר משמט אני על החוב הקודם .הנה כזאת יש להעיר בד' הרמב"ם שפי' הא דמהני
תנאי ע"מ שלא תשמטני בשביעית ,דהיינו שהוא מתנה אם הלווה שאם תעבור עליו שביעית יתחייב חוב
חדש ,כן ביארו המפרשים ועי' קה"י ,ותיקשי דמ"מ יהא צריך לומר משמט אני על החוב הקודם שנשמט.
ג] במה שדן הגרי"א שליט"א בגליונות הקודמים בשמיטת כספים בביה"ש אי אמרי' בזה חזקת חיוב ,די"ל
דבספיקא דדינא לא מהני חזקת חיוב .מצאתי באו"ש הל' ערכין פ"ג הי"ב שנקט דגם בספיקא דדינא איני
יודע אם פרעתיך חייב[ .לפימש"כ המל"מ בשם הרשב"א דבשמא דלא הו"ל למידע אזלי' בתר חזקת חיוב].
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
מש"כ להעיר לדעת הרמב"ם דתנאי בשביעית היינו דיש כאן חוב חדש דמ"מ יהא צריך לומר משמט אני,
בפשוטו י"ל דכיון שהתנו א"כ כשבא הלוה לשלם אין דעתו אלא על החוב החדש ולכן אי"צ לומר משמט
אני.
בענין זקיפת מלוה

הרב יהושע זעליג אדלשטין

בגליונות קודמים דן אאמו"ר שליט"א כמה נפק"מ אם זקיפה הוי כמו חוב חדש או שהוא אותו החוב
הקודם ,ויש לדון בזה עוד נפק"מ במי שאחר עשיית הפרוזבול זקף חוב שהיה לו לפני עשיית הפרוזבול ,דאי
נימא דהוא חוב חדש הרי"ז כמו הלואה שנעשית אחר הפרוזבול דלא הועיל לו הפרוזבול .והעירוני דלפ"ז
אם פרע לו מקצת החוב אחרי הפרוזבול לא יועיל הפרוזבול על החוב הנותר כדין פגמה.
לא יגוש בלצי"ש

הרב אברהם גרינפלד

א] במה שדן הגר"י שליט"א אם בחיוב לצי"ש קרי' ביה לא יגוש ,יעוי' בחי' הרי"מ סי' ס"ז ס"ק ז' שנקט
דבשמא ושמא בחזקת חיוב יש בזה לא יגוש כיון דחייב לצי"ש ,ומקורו מהכס"מ וכנראה נוקט שלצי"ש
מספיק ,ועי' ש"ך ע"ה כ"ו דלא מהני תפיסה גם בחזקת חיוב .ובעיקר הדבר אי נימא דלצי"ש קרי' ביה לא
יגוש א"כ נתיישב מה שהעיר הגר"י אדלשטין בעבר [גליון פ"י מ"א] דלעולם שמיטת כספים לא תשמט
[בתורת ודאי] כיון דבביה"ש הו"ל ספק שמא נשמט החוב ולא קרי' ביה לא יגוש ,דאף דיש בזה חזקת
חיוב הא הו"ל שמא ושמא ,עיי"ש מש"כ בזה ,אכן אי נימא דסגי בחיוב לצי"ש הרי שפיר קרי' ביה לא יגוש
מחמת החיוב לצי"ש[ .ואי"צ בזה לדעת הרמב"ם דתקפו כהן אין מוציאין מידו דמהני ביה תפיסה] .ב]
ניתן לתשלומין בלאו דלא יגוש -במה שהקשה הגר"י אדלשטין שליט"א דאי נימא דעובר בתביעה לחוד
אי"ז חשיב ניתן לתשלומין ,הנה החינוך מצוה תר"ב כתב לגבי האיסור להשהות משקל חסר וז"ל ,ואין בו
מלקות לפי שאין בו מעשה ,ועוד שאפי' עבר ושקל בהן לתשלומין ניתן ,עכ"ל ,ולכאו' כונתו דכיון דטעם
האיסור משום גזילה לא חמיר טפי מגזילה עצמה שתיווצר מזה דניתנה לתשלומין ,וא"כ ה"נ י"ל דהתביעה
לא חמירה מהנגישה עצמה דאפשר להשיבה .ג] ביה"ש באלמנה ששהתה כ"ה שנה -מה שהשיבני הגר"י
אדלשטין דמחילה דכ"ה שנה תליא בשקיעה בתורת ודאי משום דכך היא האומדנא ,לכאו' נראה להוכיח
כן בדעת האו"ש ט"ז מאישות כ"א שכתב דבספיקא דדינא בשהתה כ"ה שנה האשה מוחזקת ,ולדבריו ע"כ
אין לומר דהוא משום ספיקא וכמש"כ הפני"מ דהבעל מוחזק ,וע"כ צ"ל דהוא בתורת ודאי[ .אלא אי נימא
דבספק דביה"ש אין חזקת חיוב] .והנה ברמב"ם פ"ט משו"י ה"ד כתב משתשקע החמה של לילי ר"ה של
מוצאי שביעית אבד החוב ,ולכאו' לדברי הפנים מאירות גם כאן יש לדייק דתיכף בתחילת ביה"ש נשמט
החוב ,וכן דייק המנ"ח ,ועי' מש"כ בזה הגר"א גרבוז בגליון  ,42אולם עי' בהגו"צ על רמב"ם פרנקל שם
שציינו הרבה מקומות ברמב"ם שהזכיר שקיעת החמה ,ופעמים הוא על תחילת השקיעה ופעמים הוא על
צאת הכוכבים .ועי' ברכות נ"ג א' סמוך לשקיעת החמה ,ובפשוטו היינו אחר צאת הכוכבים כמבואר שם,
ואולי יש לחלק דבגמ' בכתובות טפי משמע תחילת שקיעת החמה.
בענין זמן שמיטת כספים בקיבל הלווה תוספת ר"ה

הרב אברהם הרשטיין כולל פונביז'

חקר הגר"י אדלשטיין שליט"א בדין שביעית משמטת כספים בסופה האם אזלינן בתר המלוה או הלוה
וכתב נפק"מ בקיבל הלווה תוספת ר"ה ולדעת הט"ז המקבל תוספת של שמיני עצרת רשאי לאכול מחוץ
לסוכה ונסתלק היום הקודם וא"כ בקיבל הלווה תוספת ר"ה נסתלק אצלו שנת השביעית ויחול השמיטה
עכ"ד ,ואמנם לכאו' אף לדעת הט"ז אדם שנעשה גדול ונתמלאו לו י"ג שנה בשבת ויקבל תוספת אטו
ייחשב כאדם גדול וקידושיו קידושין אלא צריך לומר דרק כלפי חיובי האדם איזה דינים ומצוות מוטלים
עליו בזה אמרינן שחובת האדם לנהוג את דיני היום של התוספת ולט"ז נפקע חיובי ניהוגי האדם שהיו
קיימים ביום הקודם אבל שביעית שמשמטת בסופה אינה חובת ניהוג של האדם אלא זה אפקעתא דמלכא
וכל דברי הט"ז הם רק ביחס לחיובי ניהוגי האדם ומצות ניהוגי היום הבא מתחדשת בזמן התוספת ולט"ז
מסתלקים חובות ניהוגי האדם של היום הקודם אבל עצמות הזמן לא משתנה ואף אחר קבלתו תוספת
שבת הזמן שקיים כלפיו הוא הזמן הקדום ומסתבר שעבד הנמכר לשש וכשיגיע שבת נשלמות שש שנים
למכירתו לא נאמר שיצא מוקדם לחירות מכח קבלת תוספת ואין עצם הזמן משתנה כלפיו ולכן עדיין לא
הסתלקה שנת השמיטה כלפיו וממילא לא שייך שיחול שמיטת כספים דהרי אינה שעה שנחשב כמקץ
שבע שנים שלא מתחלף הזמן אלא מתחלף חובת האדם ולא נחשב סוף שביעית דעדיין הוא באמצע

מש"כ לחלק בדין תוספת ,עי' מש"כ כעי"ז אא"ז זצ"ל בספר הוד צבי סי' י"ז לדון דלא שייך דין תוספת על
שביתת הארץ.
שמיט"כ בתר מי אזלי' ,שמיט"כ ב'פיקדון' ,גדר 'פרוזבול' לר"מ

הרב מרדכי חברוני – נוה יעקב

[א] מה שהביא הגר"י אדלשטיין מהמנח"ש לדון היכא שהמלווה בחו"ל והלווה בא"י אימתי נשמט החוב
אי אזלי' בתר המלווה ולא נשמט ,אי אזלי' בתר הלווה ונשמט ,והוסיף שהנפק"מ מצוייה היכא שעביד
המלווה פרוזבול סמוך לר"ה כשבא"י כבר ר"ה ,דאי אזלי' בתר הלווה ,הפרוזבול לא מועיל הואיל והחוב
נשמט ,נראה שכ"ז לביאורים שפרוזבול מונע מהחוב להישמט ,אי משום ד'כגבוי' דמי ,אי משום דלא קרי'
ביה 'לא יגוש' ,אכן לפי מה שפירש"י דפרוזבול מהני משום הפקר בי"ד הפקר ,ולצד שכוונת רש"י שהחוב
של ההלוואה נשמט ,אלא שתקנת פרוזבול מועלת לחייב מדין הפקר בי"ד לאחר השביעית בתורת חוב
חדש (וכפי שמביא שם הרב להלן) ,הרי שלפי"ז גם אי החוב נשמט כפי מקומו של הלווה ,אכתי יש לומר
דמהני תקנת פרוזבול לחייב את הלווה בחוב חדש מדין הפקר בי"ד הפקר ,שהרי כשם שתקנת שמיט"כ
מדרבנן לטובת הלווה ,כן תקנת פרוזבול ודאי לטובת המלווה ,וכפי שהשיב מרן הגרח"ק לשאלה האם מי
שנוהג כדעת הר"מ שפרוזבול נעשה רק בפני בי"ד חשוב וקבוע והמלווה שלו עשה פרוזבול כדעת הרמ"א
שמהני ג' הדיוטות האם יכול שלא לפרוע הלוואתו לפי שלדידיה ליכא פרוזבול ,והשיב שחייב הואיל ואזלי'
בתר המלווה לעניין פרוזבול שהתקנה נתקנה עבורו ,א"כ ה"נ לגבי תקנת הפרוזבול דאזלי' בתר המלווה
נימא שאכתי מצי עביד פרוזבול ,ואינו סתירא למה שנשמט החוב[ .ב] עוד הביא נפק"מ לשי' הט"ז סוס"י
תרס"ח שע"י תוספת יו"ט חלף חובת סוכה וחייב בקידוש ש"ע ,באופן שאחד מהם קיבל תוספת יו"ט
בתר מי אזלי' ,ויל"ע בגוף דברי הט"ז דמינה תידוק שאין כוונתו שחלף 'היום' הקודם ,אלא חלף 'חובת'
היום הקודם ,ור"ל דאף אי נימא דאיכא תוספת יו"ט ,הרי שביו"ט פשיטא שהתוספת הינה כלפי דיני יו"ט,
וכל מה שדנינן שחלף חובת היום הקודם הוא רק כלפי הדינים שנסתרים מחמת הדיני יו"ט שחלו עליו
מכוח דין תוספת ,והתורה שאמרה לישב בסוכה אמרה שע"י תוספת יקדש היום וייפטר מסוכה ,אך בשאר
דינים כקר"ש וספה"ע וודאי ממתין ללילה ,וא"כ לנידו"ד שאין סתירא בין הדינים שחלים עליו מחמת מה
שקיבל תוספת לדין שהשביעית משמטת מאליה בסופה ,שמא ממנ"פ יישמט החוב ,ואם כנים הדברים
אכתי יל"ע לשי' היראים שעליו מוטל הדין שמיט"כ שמא בכה"ג יהא הנפק"מ בתר מי אזלי' (דשמא חשיב
סתירא)[ .ג] ובמה שכתב לעיונא מאי הס"ד בספרי ששביעית תשמט פיקדון ,נראה ליישב דמיירי בכופר
בפיקדון ,דחשיב כגזלן להתחייב באונסין ,ולא מיבעיא לפי"מ שנקט הגרע"א סי' רצ"ד שיש גם קנייני גזילה
ע"י קנין חצר ממה שנסתפק מה הדין במי שכפר בפיקדון בזמן שהפיקדון מונח באגם ,וכן במנחת פיתים
סי' רצ"ד שנקט דגזה"כ שחשיב גזלן גם בלא קנייני גזילה ,עכ"פ היכי שכפר בבי"ד ,הרי שנעשה גזלן גמור,
אלא אף לפי"מ שכתבו התוס' בב"ק דק"ז :וכן הרמב"ן בב"מ ד"ו שאינו נעשה גזלן ,אלא גזה"כ שחייב
באונסין (ונפק"מ לגבי שבח דשייך לבעלים) י"ל דס"ד שעכ"פ החיוב תשלומים שחל עליו בזמן שכופר
מחמת הכפירה יישמט בשביעית( ,ונפק"מ לכשיארע אונס לחפץ) ,קמ"ל[ .ד] עוד הביא לעיונא אי שייך
פרוזבול בחובות שא"א לתובעם ,וכגון חוב לצי"ש ופחות משו"פ ,צריך להוסיף דבכה"ג שמוסר חובות
שניתן לתובעם ניתן לעשות פרוזבול איידי דבי"ד נזקקין לחובות שניתן לתובעם (וכפי שזכר הרב האי
דינא בג'  42עמ' ח')[ .ה] מה שהביא שב"ז בעל 'זהב הארץ' בפשיטות דשי' הר"מ ששטר הפרוזבול
פועל שלא יישמט החוב ,ולפי"ז נפיק גם שפרוזבול המאוחר פסול לגמרי ,באמת ניתן הי' לדקדק בפיהר"מ
ממש"כ לבאר דווקא ב'שט"ח' ,שמן הדין הי' צריך להיות כשר מזמנו האמיתי אלא שגזרו שייפסל לגמרי,
שב'פרוזבול' מאי דקתני המאוחר פסול היינו דווקא מן הזמן השני ,אך מזמנו האמיתי שנכתב ניתן לגבות
ע"י ,וכפי שמבואר בירו'( ,ובביאור דברי הירו' לחלק בין שט"ח שפסול לגמרי לפרוזבול שפסול רק לאחר
זמן כתיבתו ,צ"ב מ"ש ,וכפי שכתב התויו"ט דמסתברא שגם בפרוזבול יש לקנוס כבשט"ח ,שמא יגבה
מן הלווין (שלוו לאחר הפרוזבול) שלא כדין ,ובמשנ"ר כתב ליישב ע"פ שי' הר"מ ורוה"פ דפרוזבול לא
נתקן אלא בזה"ז דשביעית דרבנן ,וכיון דאיסור דרבנן הוא ,דמדאו' אין כאן שמיטה והלווה באמת חייב ,לא
קנסוהו ,אומנם יש לפרש בפשיטות ,דהואיל ובקל עביד פרוזבול נוסף גם לאחר הלוואות נוספות ,לא חששו
שיבוא לגבות בפרוזבול מאוחר שלא כדין) ,אלא שבר"מ בחיבור סתם שפרוזבול המאוחר פסול ,אומנם
אכתי יש לדון דמה שהביא התויו"ט מהר"ן שפסל פרוזבול מאוחר לגמרי משום שאין לו דין שטר ,הי' נראה
לומר שזה דווקא הר"ן שס"ל שמה שפרוזבול אינו משמט הוא מכוח השטר שעצם עשיית הפרוזבול שבו
מוסר שטרי חובותיו לבי דינא היא הפועלת שלא יישמט החוב ,אך בר"מ במ"ד בפיה"מ שביאר ש'מוסרני
לכם' ,אני מעיד אתכם על כך וכך ,ור"ל שאין הכוונה במוסר אני לכם למסירת שטרות ,אלא עדות בעלמא
שיגבה את חובו כ"ז שירצה ,נמצא ש'המעידני' זהו גופו של פרוזבול ,ונמצא שהכתיבה של הפרוזבול היא
לראי' בעלמא שקיים תקנת פרוזבול כדין ,וא"כ מסתבר טפי דדווקא לשי' הר"ן שהתקנה שפרוזבול אינו
משמט פועל ע"י השטר ,הרי שאם השטר נפסל ל"ש שיפעל לחצאין ,אך לפיהר"מ הפרוזבול הוא לראי'
בעלמא ,ויש מקום לדון אי נפסל לגמרי( ,ויעויי' בתוס' אנ"ש בשם הו"ע מש"כ בזה) ,והנה בר"מ בפ"ט
הכ"ז כתב ת"ח שהלוו זה את זה ומסר דבריו לתלמידים ואמר מוסרני לכם שכל חוב שיש לי שאגבנו כ"ז
שארצה אינו צריך לכתוב פרוזבול מפני שהן יודעים שהשמטת כספים בזה"ז מדבריהם ,ובדברים בלבד
היא נדחית ,הרי שהר"מ לשיטתו שכל תקנת פרוזבול עניינה עדות והגדה בפני בי"ד בעלמא וכל כתיבת
הפרוזבול הינה לראי' ,אך הר"ן דס"ל שיש בכתיבת הפרוזבול דין שטר שמותב בי"ד שבשטר היא הפועלת
שלא יישמט החוב ,הרי שצריך להידחק שהי' שני תקנת פרוזבול תקנה אחת לת"ח שסגי באמירה ,ותקנה

זכ

לעשות פרוזבול בכתב לשאר העם ,וכן הוכיח מהר"מ הנ"ל
מרנא החת”ס בקובץ תשובות סי' פ"ו ,והר"ן שהוכיח מהר"מ
לאידך גיסא ,צל"ב.

נושא ונותן באמונה
מו"מ בעיניני

תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
ראיתי דבריו הנעימים ,ומש"כ לדון באות א' דאף דלענין
השמטת החוב אזלי' בתר הלוה מ"מ לענין פרוזבול אזלי' בתר המלוה ,אינו מובן דהא החוב כבר נשמט,
ובודאי לא מהני פרוזבול בכהאי גוונא.
ריבית בב' הלואות פחות משו"פ

הב' יצחק דוד פישל – ישי' בית מדרש עליון

במה שהובא במדור חקרי שביעית מהגרד"ל שליט"א שנסתפק לגבי איסור רבית אם ב' הלואות מצטרפות
לפרוטה ,יש לעורר בזה דלכאו' בכל הלואה כל פרוטה ופרוטה היא הלואה בפנ"ע ,ולענין מצות הלואה י"ל
דכל פרוטה היא מצוה בפנ"ע ,וא"כ לעולם אין שו"פ ברבית אלא ע"י צירוף כל ההלואות ,וכגון אם הלוה
מאה במאה ועשרים על כל פרוטה של הלואה הריבית היא חמישית פרוטה ,ורק בצירוף כמה פרוטות
יש כאן ריבית של פרוטה[ ,ולא משכח"ל ריבית שו"פ אלא כשהריבית היא כערך הקרן ,דבזה כל פרוטה
מחייבת ריבית פרוטה ,אבל כשהריבית היא פחות מהקרן כל פרוטה הלואה לא מחייבת ריבית פרוטה],
ואי נימא
וע"כ דכל ההלואות מצטרפות יחד ,וא"כ מה לי אם הם נעשו בב"א או בזה אחר זה .וצ"ע.
דב' הלאות מצטרפות י"ל דגם בב' אנשים מצטרף ,מיהו בזה שמעתי בשם מו"ר הגר"י אדלשטין שליט"א
דמסתבר שאינו מצטרף כיון דמכל אדם אין כאן לקיחת ריבית ,וכן גבי לא יגוש אף דנימא דב' חובות
מצטרפים היינו דוקא מאדם א' ,אבל בהלוה לב' בנ"א כ"א חצי פרוטה ונוגש את שתיהם אינו מצטרף ,כיון
דהאיסור הוא לחברו ,וכל לווה אין בו נגישה של פרוטה.
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
מה שהעיר דבכל הלואה כל פרוטה ופרוטה היא הלואה בפנ"ע ,כעי"ז דנו בגזילה אם עובר על כל פרוטה
ופרוטה ,עי' בס' בנין אפרים להגר"א ברודיאנסקי זצ"ל שדן בזה ,וכעי"ז יש לדון במצות צדקה אם מקיים
בכל פרוטה ופרוטה ,והרמב"ם בפיה"מ באבות פ"ג מט"ו פי' הא דתנן והכל לפי רוב המעשה שע"י רוב
מספר המעשים יגיע קנין חזק יותר ממעשה אחד ,וכתב שם למשל אם יתן אלף זוז בפעם אחת לא יעלה
בידו מדת הנדיבות כמו הנותן אלף זוז באלף פעמים ,ומשמע דכל החילוק ביניהם הוא רק למעלת הנדיבות
אבל בקיום המצוה אין נפק"מ ביניהם .אמנם הח"ח באהבת חסד ח"א פ"א סעי' י"ד כתב דמוטה להלוות
לכמה אנשים סכום מועט מלהלוות לא' סך מרובה משום שבזה הוא מצות עשה על כל או"א בפנ"ע,
מיהו מה שכתב דהריבית מתחלק לכל פרוטה ופרוטה
ומשמע דכשמלוה לא' אינו אלא מצוה אחת.
אינו מוכח די"ל דהתחייבות אחת היא כנגד כל החוב.
אמירת משמט אני אחר פרוזבול

הרב עקיבא יידל  -מיר

א) במש"כ מו"ר לדון שאף אם המלוה כתב פרוזבול (וממילא נשמט החוב ועשו חכמים חוב חדש) מ"מ
כאשר יבא הלווה לפרוע יצטרך לומר משמט אני .לכאו' צ"ב דהא זה פשוט דאחד שהיה חייב לרעהו חוב
ונשמט ושוב לוה ממנו אחר שביעית ובא לפרוע דלא צריך המלוה לומר משמט אני( ,וה"ט משום דאי"צ
לומר אלא אם זה פרעון על החוב שנשמט) ומ"ש הכא .ב) במה שביאר מו"ר דההפקר בי"ד אינו חוב חדש
אלא שלא יפסיד הזכות גביה תמוה דאכתי איכא לאו דלא יגוש ואי"ז ענין להא דע"מ שלא תשמיטני
שביעית דהתם הבי' שיש זכות לכל שזכתה לו תורה זכות בממון לוותר על זכותו אבל כיצד יהא לרבנן כח
לעשות כן ,שכל כוחם הוא בעניני בעלויות ודיני ממונות ולא באיסורים הנוגעים לממון ( וכמו דמסתבר דלא
מהני היתר דרבנן לאיסור לא תגזול אא"כ הפקירו הממון)( .עוד צ"ב דברש"י ריש השולח מבו' דאף אי
הפקר בי"ד הפקר מ"מ צריך לסברא דהבי"ד נוגשים לענין הלא יגוש וע"י תורת זרעים).
תשובת הגר"י אדלשטיין שליט"א
מש"כ דכשפורע חוב שלא נשמט אינו צריך לומר משמט על החוב שנשמט ,ודאי פשוט הוא כן ,מיהו לא
נתיישב כשהלוה סבור שלא נשמט ובא לשלם את החוב הקודם שאז מצוה על המלוה לומר לו משמט אני.

ביאורי שביעית
בשטרי חוב המוקדמים

הרב פנחס זעליג בלויא – בית שמש

גליון פר' כי תצא ביאורי שביעית  :בדין שטרי חוב המוקדמים דלר' יוחנן פסולים ולר"ל פסולים מזמן
המוקדם וכשרים מזמן הכתב בפועל והלכה כר' יוחנן (תויו"ט) ובהערה  15הובא דבגמ' בבא מציעא איתא
דטעמו של ר' יוחנן שמא יגבה מזמן ראשון לכן פסול ממש .בחידושי הגר"ח הלוי על הש"ס (סטנסל)
בב"מ שם מקשה (על ר"ל) איך יש סברא דיגבה מזמן שני הרי עדות מוכחשת בחקירות היא שהרי מה
שהעידו העדים על הזמן נתברר כשקר ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ,ומתרץ דבעדות שבשטר כיון
שאין אומרים ומגידים בפני בי"ד וא"צ כלל להגדה לא שייך פסול הכחשה ורק חסרון דרישה יש בזה ובזה
תקנו חכמים דבעדות שבממונות א"צ דרישה וחקירה ולכך בשטר מאוחר אין חסרון של הכחשה בחקירות
הואיל ואין כאן סתירה בעצם העדות אלא שהעדות היא מזמן הכתוב בשטר אבל חסר בחקירות ובממון
אין דין חקירה .וכעין זה הקשו תוס' סד"ה שטר דאיך המלוה גובה בשטר מוקדם הרי העדים שבשטר
פסולים כיון שהקדימו את הזמן שבשטר וכן הק' הרמב"ן והרשב"א ,ועי' בלחם משנה פכ"ג ממלוה ולוה
הל"א דכתב דמחמת קושיא זו פירש הרמב"ם בפירוש המשנה (פ"י משביעית מ"ה) ששטר מוקדם היינו
שכתב שטר בתשרי ולוה בו ולאחר שפרע את החוב השאיר את השטר בידי המלוה ועתה בניסן לוה בו
שוב שהשטר הוא שטר מוקדם כיון שנכתב על ההלוואה שהיתה בתשרי ובאופן זה אין העדים פסולים כיון
שכשחתמו על השטר לא היה זמנו מוקדם ועיי"ש עוד מהשמקשה על פירוש זה .מבואר מדבריו דאה"נ
באופן רגיל אם חתמו העדים על שטר שבו זמן מוקדם מזמן ההלוואה הרי הם שקרנים ופסולים הם וזה הוא
חידוש גדול שלפי זה שטר מוקדם יהא פסול ובמשנה מבואר שטר מוקדם כשר וצ"ע.
בחידוש החו"ב בקלח כל שהוא

הרב מ .לוין ירושלים

בביאור פ"י מ"ו מזכה הוא בתוך שדהו כל שהוא ,אמרו בתלמוד אפי' קלח של כרוב (רמב"ם) .עי' חו"ב
בפירוש השני שכתב דהכונה שמזכה את הקלח עצמו ,וז"ל בגיטין ל"ז ע"א :וכמה כל שהו ארחב"א א"ר אפי'

חכ

קלח של כרוב ,עי' ברשב"א שכתב דלאו דוקא ,וסגי במלא
מחט כמבואר קדושין כ"ו ב' ,וצ"ע דא"כ למה לא אמרו בגמ'
מסכת שביעית
כל שהוא ממש ,וגם למה שאלו כמה כל שהו ,אם האמת דאין
שיעור לכל שהוא[ ,ועי' ב"ב ק"נ א' דמשמע דבלא סיבה לא
אמרינן דיש שיעור לכל שהוא ,ועי' רמב"ן ב"ב כ"ז ב' דזימנין
דיש שיעור לכל שהוא] ,ולו"ד ז"ל היה אפשר לומר דלענין
פרוזבול סגי בכל שהוא ממש וכדמשמע בקדושין שם ,ואמתני' דפאה לא שאלו וכמה כל שהוא ,אבל
לענין לזכות ללוה שיהא חשיב זכות לא סגי בכל שהוא ממש דלא חזי למידי ,ובעי שיעור חשוב קצת ,והיינו
קלח של כרוב כדקאמר רב ,ודוקא קאמר ,ולא חש התנא למיתני כל שהו כיון דקתני דמזכה לו ממילא
מובן דבעי מידי שיהא נחשב כזכות ,והרי"ף והרמב"ם והרא"ש הביאו מימרא דרב דקלח של כרוב ,וסתמו
כפירושו דשיעור קאמר ,אבל בשו"ע סי' ס"ז סכ"ב סתם כדברי הרשב"א ,וצ"ע ,ושמא י"ל דלעולם בקרקע
סגי בכל שהוא ממש ,ורב אשמועינן דאפי' קלח של כרוב דמחובר בקרקע כקרקע דמי ,ובזה י"ל דלא סגי
בשבולת אחת המחוברת לקרקע ,וכעת נדפס מחדש ספר יחוסי תנאים המיוחס לרבו של הרוקח ושם
בנדפס דף תמ"א כתב כמש"כ דכשיש לו משלו סגי בקרקע כל שהוא ממש ,וכשמזכה לו צריך כקלח של
כרוב .ובאמת מצאנו בגמ' סוף כתובות דף קי"א ע"ב קלח של כרוב הניח לנו אבא והיינו עולים יורדים בו
כו' ,אח"כ ראיתי בחו"ב גיטין שהביא דברי הגמ' הנ"ל.

זהב הארץ
קרקע רה"ר לענין פרוזבול

הרב ד .שווארץ

הביא הגרמז"א ד' מהרי"ט דאף קרקע דאינה עומדת לגביה מועלת לענין פרוזבול ,וצ"ע דלפ"ז מ"ט לא יהני
לכתוב פרוזבול על קרקע דרשות הרבים לפמש"כ בדבר אברהם (ח"א ס"א אות י"ז ענף ו') דרה"ר קנויה היא
לכל בני רה"ר וחשיבא חצר השותפין ,ואף דבירו' (שביעית פ"י ה"ג) מבו' דלא מהני חצר השותפין לענין
פרוזבול ,כבר כ' בדברי יחזקאל (סי' ג' ענף ב' אות ח' ד"ה ומעתה) בדעת הרמב"ם דמהני אף חצר השותפין
וא"כ ק' כנ"ל מ"ט ל"מ לכתוב פרו' על קרקע רה"ר וצ"ע.

נושא ונותן באמונה
פליאה בדברי התוס' בשבועות

הרב י.ש .ליסיצין

א .הקשו התוס' בשבועות ל"ז ב' ד"ה ואין למ"ד שיעבודא דאורייתא היכי משכח"ל שמיטת כספים ,ותי'
במחל השיעבוד ,ותימה כיצד יפרשו הקרא דקרבה שנת השבע וגו' מ"ט לא ילוהו כדרכו בלא מחילת
השיעבוד ושביעית לא תשמט ולפלא שלא עמדו בזה ,וצע"ג .ב] ובב"מ ד' ב' הק' כיצד משכח"ל מודה
במקצת הא הו"ל כפירת שיעבוד קרקעות ותי' כשאין לו קרקע ,ולכאו' זהו ג"כ תי' על שמיטה ,ועיק"ד
התוס' צ"ע דלכאו' מקרקע שאולה ג"כ גובים ,וכדמוכח בגיטין ל"ז .דכותבין ע"ז פרוזבול ,והיינו משום
שיכול לגבותו ,וא"כ כיצד משכח"ל שאין לו קרקע (וכיו"ב הק' הפ"ת בסי' ס"ז) ולהסוברים דאיקני לא
משתעבד מה"ת (עי' קצוה"ח ונתה"מ סי' קי"ב) א"ש ,א"נ י"ל דאין לו קרקע כנגד כל החוב ובכה"ג לא חשיב
שיעבוד קרקעות וצ"ע בזה.
האם פקע החוב בשמיטה

הרב מתתי' מינצר

הרבנים הגאונים הביאו את דברי האילת השחר וחי' רבי נחום ,ע"ד רש"י בגיטין ל"ז ב' ,דלאחר שהמלוה
אמר משמט אני ,אם הלוה רוצה לחזור בו מלשלם ,יתלנו על עץ אם גברה ידו עד דאמר ליה אעפ"כ .ובארו
דס"ל לרש"י שמדין השמיטה לא פקע החוב ,אלא שחלו עליו דיני שמיטה לענין דהמלוה א"י לתבעו
ושהלוה א"צ לפרעו .וכן יש לדקדק בדעת רש"י ,דבגמ' שם ל"ו ב' ,פריך על התק"ח דשביעית בזה"ז ,ומי
איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט .וכתב רש"י ,ונמצא הלוה גזלן על פיהם.
ושם בע"א פריך הגמ' על עיקר תקנת פרוזבול ,ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל
דלא משמטא .וכתב רש"י ,והתקין הלל דלא תשמט ועקר דבר מן התורה ,עכ"ל .ולא כתב שהמלוה הוא
גזלן על פיהם ,וי"ל דהוא לפי שהלוה שלא משלם את החוב משום תק"ח של שמיטה הוא גזלן מה"ת לפי
שמחזיק בממון שאינו שלו ,ושמא"כ המלוה שגובה את החוב ע"פ תקנת פרוזבול אינו גזלן לפי שהחוב
לא נפקע וגובה את הממון שלו .וקשה דבדף ל"ז ע"א ,א"ר יוחנן דמלוה בשטר משמט ,ואע"ג דס"ל דאינו
משמט ,וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה .וכתב רש"י ,נעשה מעשה .להוציא ממונו בידים ,עכ"ל .ומשמע
דגבית חוב שעבר עליו שביעית הוא הוצאת ממון הלוה .ובסה"ת שער מ"ה ס"ו כתב ,והיכא דזבין ש"ח
באחריות ,ועמד הלוה וטען שנפטר מן הלוקח הטענת שמטת כספם ,והלוקח תבוע בממון המקח למוכר
וכו' .כל [זה] אם עדיין לא הגיע השמטה בשעה שמסרו ,אבל אם כבר עבר החוב שביעית ונשמט בעצמו,
בהא איכא פלוגתא ,דאיכא מ"ד דיכול לומר המוכר כיון שאין דין אונאה לשטרות אין לך עלי כלום .ועוד
דחיתא דקטרי סברת וקבילת .ואיכא מ"ד דהו"ל כמי שהטעהו שיכול הלוקח לטעון כסבור הייתי שפרוזבול
היה לך ,אחר שמבכרו בחזקת שהוא חייב לו וכו' ,עכ"ל .והקשה הגדו"ת האי דאין דין אונאה לשטרות מה
ענינו לכאן ,שהרי הטעהו בעצמות המקח למכור לו בחזקת שטר מלוה מה שאינו שטר מלוה ,ואין זה נכנס
בגדר אונאה ,אלא המכר בטל .וביותר קשה ממש"כ בסה"ת שער נ"א ח"ז ס"ב ,ויש לברר היכא דזבין איניש
שטר חובו לחברו ,והדר אתא מוכר וקא טעין עיינית בחושבנאי ולא פש ליה גביה דלוה ולא מידי .בהא
מסתברא דאי ידיע מלתא בסהדי במאי הוה טעי האי מוכר והשתא עיין בעדים חשבונו ואגלאי להו טעותא,
אין כאן ספק שנמחל שעבוד השטר משעת אותו פרעון והמכירה מכירה בטעות היתה ,ומחזיר מעותיו
המוכר ללוקח ומתבטל מכירתו ,שהטעהו במכירתו כשכתב לו פלוני שהוא חייב לי ואינו חייב לו ,ולא גרע
מקנין בטעות שהוא חוזר ,עכ"ל .ומ"ש שטר שנפרע שהוא מק"ט ,ומ"ש שטר שחיובו נשמט בשביעית,
וצריך לחלק דשטר שנפרע אינו שט"ח ולא מכר לו כלום ,ומשא"כ שטר שהחוב נשמט בשביעית החוב שבו
קיים בדיני ממון אלא שלא ניתן לגבותו .וצ"ע ממש"כ בסה"ת מ"ה ה' ,ויש לנו לברר למאן דפסקי דשמטת
כספים נוהגת ,אם נכוף המלוה להחזיר שטר חוב ללוה .ומסתברא כל שטר שנמחל שעבודו גופו של נייר
של לוה הוא ומוציאין מידו של מלוה ללוה .וכן הסכים עמי בזה הרמב"ן ,וכן השיב לי ,שביעית משמטת את
המלוה ומפקעת שעבודא לגמרי ,ולא משום מצוה של זה בלבד ,אלא אפילו בא מלוה לעבור על דברי תורה
ולתבוע חובו אחר שביעית הלוה פטור ,שכבר נפקע שעבודו לגמרי ,ומוציאין אותו ממלוה ומחזירין אותו

ללוה ,עכ"ל .ומשמע שנפקע השעבוד לגמרי ואין כאן חוב.
לאו דלא יגוש בכל פרוטה

הרב רפאל סויד

נושא ונותן באמונה
מו"מ בעיניני

במה שדן הרה"ג אברהם הרשטיין שליט"א האם עובר על כל
פרוטה ופרוטה שנוגש ,או דלמא שעובר איסור אחד ,ותלה
דבר זה במחלוקת הגרי"ז והגר"מ זמבא שנחלקו כעי"ז לגבי
גניבה ,והנה יל"ד בשאלה זו במקומות רבים ,כגון האם בריבית עובר על כל פרוטה ופרוטה ,ושאר עבירות
ממוניות ,ובעצם הגדרת הדבר הנה יש להבהיר שאף אי נימא שעובר איסור אחד ,בוודאי שזה איסור גדול
יותר אם נוגש מאה פרוטות ולא פרוטה אחת ,וכמו דלגבי גניבה פשיטא שעובר איסור גדול יותר אם גונב
יותר פרוטות ,ונפק"מ לענין הקל הקל תחילה ,ולענין תשובה ועוד ,וכן הוא לענין מצוות ,דהנה ידועים דברי
הנצי"ב [עי' מועדים וזמנים ח"ג סי' קע"ז] שיש מצווה לאכול כמה שיותר מצה בליל הסדר ,והנה בוודאי
שאי"ז אלא מצווה אחת ,אולם עדיין זו מצווה גדולה יותר ,וכמו"כ שמעתי בחוה"מ פסח תשע"ו מהגרב"מ
אזרחי שליט"א ששאלוהו מדוע מצוות סיפור יצ"מ שנאמר שכל המרבה הר"ז משובח לא נכתבה במשנה
בריש פאה ב"דברים שאין להם שיעור" ,וענה שהרי זה משובח הא גופא השיעור ,וביארו לי דבריו שבסיפור
יצי"מ אינו מקיים מצווה יתירה בכל מילה ומילה ,משא"כ במצוות שאין להם שיעור שמקיימים מצווה
נוספת בכל פעם ,אולם כשהצעתי דבר זה בפני הגר"ד לנדו שליט"א אמר ע"ז הגר"ד לאחר מחשבה מרובה,
שאי"ז ריבוי בדברים ,אלא ריבוי בזמן ,וע"כ אי"ז תוספת בשיעור ,וסיים שזו שאלה טובה[ ,והעירני אחייני
הרב יעקב בן נאים שיחי' מלשון הרמב"ם שיש להרבות ולהאריך בסיפור יציאת מצרים ,ומשמע שיש ענין
גם להרבות בדברים וגם להרבות בזמן ,וצ"ע] ושאלתיו האם אפשר לומר ששונה סיפור יציאת מצרים
שאי"ז עוד מצווה אלא הרחבת המצווה ,ובשונה ממצוות תלמוד תורה ,שבכל מילה מקיים מצווה ,ודחה
הגר"ד ,שהלא בפאה בוודאי שאין בכל חיטה וחיטה מצווה בפני עצמה [וכן מוכח מדברי הרמב"ם שכתב
שהכול לפי רוב המעשה ולא לפי גודל המעשה ,וע"כ עדיף לתת אלף זוז באלף נתינות ולא בנתינה אחת,
כדי לקיים מצווה בכל נתינה].
הערות בעניני שמיטת כספים

הרב מנחם שצ'יגל

א] לדעת הרא"ש שיש לא יגוש בתחילת שנה שביעית ,נקטו כמה אחרונים [הובא בדרך אמונה פ"ט ס"ק
כ"ה] דה"ה בהלואה בתוך שנת השמיטה יש לא יגוש – וצ"ע דא"כ אין לו תקנה ,כיון דמבואר ברא"ש
שם דאף עשיית פרוזבול חשיב נגישה ,וא"כ מה הועילו חכמים בתקנת פרוזבול .וי"ל למ"ד גיטין ל"ו ע"א
ע"ב דהוא תקנת עשירים שנמנעו מלהלוות ועברו על לאו דהשמר לך וכו' [וע"ש מהרש"א דעיקר תקנה
לעשירים] וי"ל דאם נמנע להלוות בשנת המשיטה לא עובר בלאו ,כיון דאין מחוייב להלוות באופן שיהא
אסור לו לתבוע ,ורק בשנה שישית שיוכל לתבוע קודם שיגיע שביעית בזה אסור לימנע מלהלוות ,ושוב
מצאתי בשיח השדה למרן הגר"ח זצ"ל עמ' קנ"א שכ' כנ"ל דכה"ג אינו עובר בלאו .ב] ויש לציין ביאור
חדש שכ' באמונת יוסף (במהדו"ח עמ' תק"כ] לר' יוסף דינקליס זצ"ל דכל דברי הרא"ש דיש איסור לא
יגוש בשביעית ,הוא רק אם הלווה מעכב את הפרעון בהיתר וכגון שהתנה שיפרע מתי שיתבענה ,אבל
אם קבע לו זמן פרעון והגיע הזמן ולא פרע ,הו"ל כגזלן ומותר לגבות החוב בשביעית .ג] בס' דרך אמונה
בציון ההלכה ס"ק שס"ו כ' דמרן החזו"א זצ"ל החזיר לאחד חוב אחר שביעית ואמר הלווה משמט אני
ונטל מרן המעות חזרה ולא א"ל אעפ"כ ,כי הכיר בו שברצונו לקיים שמיטת כספים – .וצ"ע וכי אם יחזיר
יהא גריעותא במצוה של המלווה ,הא זהו מתנה בעלמא ,והגאון ר' שאול קרליץ שליט"א ראש כולל חזו"א
אמר לי שאפשר לפרש באופן אחר טעם החזו"א ,שהכיר את המלווה שלא ירצה לקבל ,כיון שרוצה להנות
את החזו"א מנכסיו ,ובפרט לפי המובא שם שהיה המעשה עם תלמידו הג"ר דוד פרנקל זצ"ל .ד] ידוע
הפלוגתא אי אפשר לכתוב פרוזבול שלא בפני הדיינים ,ויאמר בפני עדים שמוסר לב"ד שבמקום פלוני
– וצ"ע ממתני' במו"ק י"ח א' דאפשר לכתוב פרוזבול בחול המועד דחשיב דבר האבד ,ובשלמא אי צריך
לכתוב בפני הבי"ד ,י"ל דלא ימצא אחר המועד בי"ד ,אך את"ל דאפשר שלא בפני בי"ד ,מדוע חשיב דבר
האבד ,וצע"ג.
בדיני הקנאת קרקע ללוה

הרב אברהם הקשר בני ברק

מבואר במשנה שאין כותבים פרוזבול אלא על הקרקע ,ונחלקו הראשונים בטעם הדבר שצריך שיהיה ללוה
קרקע ,שיטת רש"י בגיטין ל"ז .מפני שהלואה ללא קרקע לא שכיחא ולא תקנו על מה שלא שכיח ,ושיטת
הר"ש ועוד משום שאם יש לו קרקע הוי כגבוי ,וברשב"ם בבא בתרא ס"ו .מבואר יותר שע"י שיש קרקע
ונחשב כמו שיש משכון ובמשכון לא משמט מדאורייתא א"כ תקנת הלל לא הוי ממש לעקור דבר תורה
שזה כמו שיש משכון שלא משמט .ובר"ן בגיטין אומר שיש נפק"מ בין הפירושים אם ע"י קרקע הוי
כגבוי או שע"י קרקע זה הלואה דשכיח ,שאם זה רק הלואה דשכיח סגי שבשעת כתיבת הפרוזבול יהיה
קרקע [ואמנם ששעת כתיבת הפרוזבול זה לא שעת הלואה אבל כיון שחייב כל הזמן א"כ אפשר להתיחס
לזמן הזה כשעת הלואה ויכול עכשו לזכות לו קרקע ולעשות פרוזבול ,ולא סגי שהיה רק בשעת הלואה
שכיון שעכשו אין לו קרקע א"כ החוב של שעת כתיבת הפרוזבול הוא ללא קרקע ,עיין בד"א פ"ט הי"ט
בביאוה"ל] ,אבל אם לא משמט מפני דחשיב כגבוי צריך שבשעת ההשמטה יהיה את הקרקע ולא סגי
בשעת כתיבת הפרוזבול[ ,ובשעת כתיבת הפרוזבול נראה שוודאי צריך שיהיה קרקע שהר"ן לא אומר גם
נפק"מ להיפך ,והביאור הוא שצריך למסור חוב כזה שהוא כגבוי ,וגם בשעת ההשמטה שזה ישאר חוב
ויש לדון לראשונים שצריך שיהיה הקרקע בשעת ההשמטה,
כגבוי ,עיין בביאוה"ל הנ"ל].
האם הכוונה בסוף השנה השביעית שנשמט יהיה עם קרקע או שצריך שיהיה קרקע עד לאחר ההשמטה
שרק עי"ז נחשב כגבוי .והנפק"מ ,שכתוב בגמ' בגיטין ל"ז .שמי שאין לו קרקע ולמי שחייב לו יש לו קרקע
שכותבין ע"ז פרוזבול מדרבי נתן והיינו שעבודא דר"נ ,ויש לדון האם בכה"ג שהלוה לא עשה פרוזבול וא"כ
החובות שחייבים ללוה ישמטו ,וא"כ כל מה שיש ללוה קרקע ע"י מי שחייב לו זה רק עד רגע ההשמטה
אבל מתי שכבר ישמט לא יהיה לו קרקע שהרי אין מי שחייב לו ,א"כ האם בכה"ג נחשב שיש לו בשעת
ההשמטה או כיון שבגמר ההשמטה אין לו קרקע לא יהני .וצ"ע .ב .כתוב בגמ' בגיטין שאם אין לו קרקע
המלוה מזכה לו קרקע ,ושואלים הראשונים שהרי זה חוב בשבילו שלא משמט וא"כ איך יכול לזכות ללוה
קרקע ,והר"ן מתרץ שכיון שעכשו זה זכות אליו שהרי בעצם זה זכות ורק נמשך מזה חוב יכול לזכות ,ואומר
הר"ן שעומד וצווח ודאי לא מהני שהרי אומר שלא רוצה ורק שלא בפניו יכול לזכות שזה בעצם זכות[ .ויש
לדון לר"ן למה כל בעל חוב לא יכול להפקיר או לזכות את נכסיו ולפני שכותבים פרוזבול יאמר שלא רוצה

שיזכו לו שום קרקע ולא יהני זכיה ולא יוכלו לכתוב פרוזבול].
וברא"ש בהשולח סי' ט"ו כתב והקילו בפרוזבול אע"ג דחוב
מסכת שביעית
הוא לו ,ויש לדון האם לרא"ש יהני לזכות אפי' בעומד וצווח
או לא שהרי זה מקולי פרוזבול ,ובדרך אמונה בצהה"ל רנ"ט
מצדד שלרא"ש אפי' עומד וצווח יכול לזכות ,ובריטב"א
(הישן) בגיטין מבואר לכאורה שסבר כמו הרא"ש שזה קולי
פרוזבול מדכתב שמהני לזכות שלא בפניו משום שלא תנעול דלת בפני לווין ,וגם כתב שלא מהני עומד
ויש לדון לרא"ש שמהני בגלל קולי פרוזבול יש להסתפק האם יכול רק המלוה לזכות ללוה
וצווח.
או כל אדם אחר יכול ,שמסתבר שהרי כיון שזה חוב ורק אמרו קולא בזה א"כ רק למלוה או אולי גם לשלוחו
נתנו אפשרות זו ולא לכל אחד .ואם תימצי לומר שלא יכול כל אחד להקנות יש לדון אם המלוה הקנה ללוה
קרקע וזה הרי חל ,האם כלפי לווין אחרים נחשב שיש לו קרקע או רק כלפי המלוה שהרי לפי דיני חושן
משפט לא אמור לזכות בקרקע שזה חוב .ואמנם בשו"ע סכ"ב אומר שמהני לזכות ע"י אחר ואפי' שלא
בפניו ,והרמ"א אומר שכל זה רק אם לא עומד וצווח ומקורו מהר"ן ,וא"כ נראה שלהלכה זה משום סברת
הר"ן שלא נחשב כחוב וא"כ לכאורה יוכל כל אחד להקנות ,וכן מהני מה שמלוה אחד זיכה בשביל כולם.
ג .אם אין ללוה קרקע המלוה מזכה לו קרקע ,וצריך שיהיה קרקע שראויה לגביה כמבואר ברשב"א בשו"ת
א' קמ"ה שכל שאין ראוי לגבות אותו בחובו אין כותבים עליו פרוזבול ,וא"כ שזה קרקע שראויה לגביה,
ויש לדון האם הלוה יכול לומר למלוה הרי זיכית לי קרקע קח את הקרקע הזאת בחובך ותוריד מהחוב כדי
הקרקע כל שהוא ,או שזה רק הקנאה לצורך הפרוזבול ולא יכול באמת להשתמש בזה לפרוע את החוב,
ואולי תלוי במחלוקת הרא"ש והר"ן איך מקנה אע"פ שיש בזה חוב שלר"ן שזה זכות מסתבר שזה שלו ויכול
להגבות את זה ,אבל לרא"ש שזה מקולי פרוזבול יתכן שכלפי שיגבו מזה בפועל לא נחשב שלו ,וצ"ע[ .רק
כל זה נפק"מ באין לו כסף שאם יש לו כסף צריך להחזיר כסף כמו בכל חוב].
באורים על סדר המשנה

הרב ישראל ח .הירש כולל המאור בית שמש

אחר שאמר משמט אני אם יחזור ויתבענו אם יעבור על לא יגוש -בפ"י מ"ח המחזיר חוב בשביעית יאמר
לו משמט אני ,עי' בחו"ב שכתב אפשר דלאחר שאמר משמט אני ,אף אם יחזור ויתבענו שוב לא יעבור על
לא יגוש ,דלאו חובו קא תבע ליה שהחוב כבר נתבטל משאמר משמט אני ,ואינו אלא כסתם מבקש מתנה
מחבירו ,אבל קודם שאמר משמט אני ,ע"ז נאמר לא יגוש ,ובזה ניחא קצת הא דאמרינן דתלי ליה עד דאמר
ליה אעפ"כ ,ואף לפי' הרא"ש דתלי ליה עיניו ,וכדאמר בירושלמי דאמר משמט אני בשפה רפה והימין
פשוטה לקבל ,נמי ק"ק דהרי זה בניגוד למצות שמיטה ,אבל למש"כ דלאחר שאמר משמט אני כבר פקע
החוב ושוב אין כאן מצות שמיטה ,ניחא ,דכיון דהמחזיר רוח חכמים נוחה הימנו ,שפיר שרי לרמוזי ולמיתלי
עיניו ביה עד שיתן לו .ולפי זה נראה דאמירת משמט אני יש בה ענין אף כשהלוה לא בא להחזיר ,דענינו
שמוותר על החוב משום מצות שמיטה ,ואם אמר משמט אני מיד כשראהו ,הרי שוב אינו צריך לחזור ולומר
כשבא להחזיר לו החוב ,ואף מי שידוע בו שאינו עתיד להחזיר לו נמי יש ענין לומר לו משמט אני ,דעיקר
המצוה הוא שיבטל החוב לקיים מצות השמיטה .אבל רהיטת המשנה משמע דרק כשמחזיר לו צריך לומר
משמט אני ,וכן פשטא דמתני' משמע דמקרא דוזה דבר השמיטה מוכח נמי דאם אמר לו אעפ"כ יקבל
ממנו ,מדנקט לקרא בתר הא דיקבל ממנו וכן פרש"י דאע"פ שמקבל צריך להזכיר שמיטה בדבורו ,ולפי
זה מתפרש קרא דוזה דבר השמיטה ,דזימנין דכל מצות השמיטה אינה אלא בדבור ,והיינו דכשבא להחזיר
יש לו לקבל ורק צריך שיאמר משמט אני והלוה צריך שיאמר אעפ"כ ,ולפי זה בהאי קרא גופי' מוכח דסגי
שיאמר בשפה רפה ושהימין רשאי לפשוט לקבל ,דהיינו דקאמר קרא דרק בדיבור בעלמא מקיים מצות
שמיטה ,ועי"ש עוד בחו"ב אם יש מידת חסידות שלא לקבל.
בענין זמן שמטת כספים אם ברגע אחרון של שביעית או ברגע ראשון של שמינית – הלוה לחבירו עד כניסת
הרב ש .זולדן
שמינית – לוקח שט"ח מי עובר בלא יגוש המלוה או הלוקח
בגליון 'אמרי שמחה' הביא מל' הרמב"ם פ"ט מהל' שמיטה ה"ד כ' אין שביעית משמטת כספים אלא
בסופה שנא' וכו' מה שם אחר שבע אף השמטת כספים אחר שבע ,לפיכך כו' וכשתשקע החמה בליל
ר"ה של מוצאי שביעית אבד החוב ע"כ ,לכ' מדכ' דהשמטת כספים אחר שבע ,וכן דמשתשקע החמה
כו' ,נראה דס"ל דרגע ההשמטה הוא אחר שנסתיימה שנת השבע כלומר ברגע ראשון של שנה שמינית
שהוא תיכף אחר שנסתיים שנה השביעית .וכן ל' הרמב"ם שם שכ' וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של
מוצאי שביעית אבד החוב ,וכ"ה ל' החינוך מ' תע"ז שכ' שאין השביעית משמטת אלא בסופה כשתשקע
חמה בער"ה של מוצאי שביעית .משמע דבשקיעת החמה שאז הוא כניסת שנה השמינית אז הוא רגע
זמן ההשמטה שאבד החוב .וכן ברמב"ן עה"ת פ' ראה (ט"ו א') עי"ש שהאריך בלשון מקץ וס"ל לעיקר
שהוא לשון קצה ,ודן שם גם שהוא לשון סוף ,ובסו"ד כ' אפש"ל כי מה שאמרו רבותינו במקץ שבע שנים
תעשה שמטה ,שאין משמטת כספים אלא בסופה שהוא מדרש מפני שלא אמר השנה השביעית תעשה
שמטה ,ירמוז כי בסוף השבע יעשה שמטה יותר מן ההתחלה ,ורצונם בקץ הזה חוץ ממנו ,ויכול אדם לתבוע
חובו ביום האחרון של שנת השמטה ולא תשמט עד הלילה ,שכך מצינו בתוספתא שכותבין פרוזבול ער"ה
של מוצאי שביעית ע"כ ,כמדומה דממש"כ בקץ הזה חוץ ממנו מבואר כוונתו דזמן ההשמטה הוא חוץ
לשנה השביעית כלומר בתחלת שמינית ,ודא הוא דקא מייתי דכותבין פרוזבול ער"ה של מו"ש ,והיינו דכל
שהוא עדיין ער"ה כותבין ואפי' ברגע אחרון של שביעית אפשר לעשות פרוזבול .ועוד כ' ב'אמרי שמחה'
דלכ' כך מבואר בהדיא בגמ' ערכין כ"ח ב' דאיתא התם תניא נמי הכי נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד
שביעית משמטין כאחד אלא שיובל בתחלתו והשמטה בסופו אדרבה מש"ה הואי אימא מפני שהיובל
כו' ע"כ ,וברש"י ד"ה אחד כ' ביום אחד שביעית משמטת ויובל מכירת קרקעות ,ובד"ה אדרבה כ' טעמא
דשניהם משמטים ביום אחד מש"ה דשביעית בסופה ויובל בתחלתו כו' וההיא שעתא תרוייהו משמטין
ע"כ ,כמדומה שמבואר בהדיא דביום אחד ובשעה אחת כאחד השביעית משמטת את הכספים והיובל את
הקרקעות והיינו שנת החמשים שזה אחר שנסתיימה שנה השביעית .אמנם ל' הר"ש שביעית פ"י מ"ח דכ'
וז"ל דשעה אחרונה של שביעית משמטת דכתי' מקץ שבע שנים ,וכן בפי' הרא"ש שם כ' בשביעית לאו
דוקא דשביעית אינה משמטת אלא ברגע אחרון של שביעית וכו' ,משמע דרגע ההשמטה הוא ברגע אחרון
של שביעית ולא רגע ראשון של שמינית .וכן בל' המלאכ"ש שם שכ' דשעה אחרונה של שביעית משמטת
משמע הכי .וצ"ע .ונפ"מ בהלוה לחבירו עד לר"ה של שמינית ,כלומר שהזמן שאפשר לגבות הוא מתחלת
שמינית ,ובסוף שביעית לא הגיע הזמן ,אי נימא שזמן ההשמטה הוא בתחלת שמינית תיכף שנסתיים שנה

טכ

שביעית ,א"כ י"ל דמשמט ,דהא החוב היה כבר בשביעית
אלא שלא הגיע זמן פרעונו בשביעית אבל בזמן ההשמטה
כבר הגיע זמן פרעונו .עו"כ ב'אמרי שמחה' להסתפק בלוקח
שט"ח ,דאמרי' בקמאי דקרינן ביה לא יגוש ,יל"ע מי עובר
אלא יגוש כשתובע הלוקח מהלוה ,המוכר (כלומר המלוה
עצמו) או הלוקח .דמחד גיסא לא הלוקח הוא המלוה וכמו
יורש הוא ,או כיון דהוא נוגש מחמת המלוה ה"ה עובר.
בענין פרוזבול בזה"ז

נושא ונותן באמונה
מו"מ בעיניני מסכת שביעית

הרב דוד ליסיצין ראש כולל 'היכל התלמוד'

בקושיית הרב שלמה זלמן כהן שליט"א לשיטת הרמב"ם דבזמן שמיטה דאורייתא לא מהני פרוזבול ,א"כ
מה הועיל הלל בתקנת פרוזבול הרי עדיין המלוה יחשוש מלהלוות אף שיש לו תכנית לכתוב פרוזבול כי
יחשוש מהרה יבנה המקדש ויהיו כל יושביה עליה ואז זו שמיטה של תורה ולא אהני הפרוזבול .ניתן לומר
שכיון שהוא עשה פרוזבול ,אז אפילו שהרי צריך להיות שכיון ששביעית מהתורה אז הפרוזבול לא יעזור,
אבל עצם זה שהוא עשה פרוזבול זה כאילו הוא עשה תנאי שעל מנת שלא תשמטני שביעית ,וא"כ זה עוזר
שהשביעית לא תשמט .ויסוד לזה איתא בשו"ע הגר"ז הלכות הלואה סעיף לה ,ועכשיו לא נהגו בפרוזבול
במדינות אלו שנתנו טעם למנהג לומר שכיון שנהגו כן לגבות כל חוב בלא פרוזבול אחר השביעית והלוה
יודע מזה הרי זה כאילו התנה עמו המלוה בשעת הלוואה על מנת שלא ישמיט הלוה חוב זה לעולם ואפילו
בשביעית שנמצא שחייב עצמו בממון שלא חייבתו התורה שתנאו קיים וחייב מן התורה .אבל כל ירא
שמים יחמיר לעצמו לעשות פרוזבול שהוא דבר שאין בו הפסד וקל לתקן לקבץ שלשה אנשים כשרים
שהם בית דין ולומר להם הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה .וכעי"ז כבר
איתא בשו"ת הרא"ש כלל עז סימן ב ,בתשובה אחרת על דבר השמטה ,שמטתי ידי לכתוב בענין שמטה
מיום באי לארץ הזאת .כי דברים רבים היו לי עם גדולי העיר ,מדוע אינם משמיטים כספים ,ואמרו שכבר
נהגו כל הארץ הזאת שלא להשמיט ,ואי אפשר לבטל המנהג שנהגו בו ימים רבים ,כי הרבה מלוות ישנות
ישנן בארץ הזאת .והביאו לי ראיה ממנהגם ,מיפוי לשון שטרותיהם ,ולא נתיישבתי בטעמם .ומצאתי
התנצלות לעצמי על שמטת ידי ,שאינני מתעורר לבטל מנהגם ,ואומר אני דאפשר כיון שפשט המנהג שלא
להשמיט ,והכל יודעים זה ,הוה ליה כאלו התנה המלוה על מנת שלא תשמיטנו שביעית .וכן כתב הרא"ש
בכלל סד סס"י ד .ובקצוה"ח סימן סז הקשה על הרא"ש שבשנה השביעית גופה דאינו משמט אבל מיד
כשהגיע תחלת השמיטה אין ב"ד נזקקין לגבות שום חוב וגם המלוה בעצמו אין לו ליגוש מהתחלת שבע
אע"ג דאינו משמט אלא בסופה וכמ"ש הרא"ש פרק השולח גיטין פ"ד סי' כ' ע"ש ,ובזה לא שייך תנאי דזה
אינו תנאי שבממון אלא מלתא דאיסורא ,ועיין בטור סימן כ"ו סעיף ה' דאם אין זכות חשיב קנין דברים,
והכא נמי כיון דאינו משמט אלא מילתא דאיסורא אית ביה וצ"ע.
בהנ"ל

הרב יעקב הלוי בריזל

אודות קושיית הרה"ג ר' שלמה זלמן כהן שליט"א ,דלפי מש"כ הרמב"ם בהלכות שמיטה פ"ט הט"ז דאין
הפרוזבול מועיל אלא בשמיטת כספים בזמן הזה שהיא מדברי סופרים ,א"כ מאי אהני תקנת פרוזבול ,הא
אפילו כשההלואה היא בזמן הזה ויעשה פרוזבול ,מ"מ המלוה יחשוש דמהרה יבנה המקדש ,והוי שמיטה
של תורה ,ושוב אין הפרוזבול מועיל בה וישמט החוב .ונראה לחדש שרק הלואה שכל השמיטה היה
בשביעית זה משמט ,וא"כ כשיבנה הביהמ"ק באמצע השנה זה לא ישמט מהתורה ,דגם השמיטה צריך
שיהיה שנה שלימה שמיטה ,ואין כזה דבר שבאמצע השנה פתאום יהיה שמיטה ,וכמו שבקידוש החודש
צריך שיהיה רק בתחילת החודש ,ואח"כ בי"ד כבר לא מקבלים עדות על החודש ,וכן יש בזה ראיה גדולה
מתוספות ר' אלחנן במסכת ע"ז דף ט ב' עיי"ש בכל אריכות דבריו - .כמו כן ברצוני לציין דמש"כ ליישב
הגר"י ריסנר שליט"א בגליון הקודם בפרשת כי תבוא עמוד כ' ע"פ הרשב"א ,הרחיב בזה בטוב טעם הרב
אליעזר מילר שליט"א מכולל מגדל עוז בגליון שם עמוד כב.
הערות בענייני שמיטת כספים

הב' חזקיהו מנחם סאס ישי' תורה בתפארתה

בהא דאין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע ,מבואר בגיטין לז דצריך שעבוד באמת ולא סגי במה ד'כאילו'
יש לו ולכן אם יש לחייב לו קרקע צריך להגיע לשעבודא דרבי נתן ,וצ"ע א"כ למה כותבין ליתומין על נכסי
אפוטרופוס (משנה) ולאפוטרופוס על נכסי יתומין (ירושלמי) ,ארי אין להם שעבוד אמיתי ,עו"ק מאם
היתה ללוה שדה שמשכנה לאחר איך יכול לכתוב עליה פרוזבול אפ' במקום דאין יכול לגבותה [כגון באתרא
דלא מסלקי או במשכנתא דסורא או תוך שתא ,ע' ב"מ סז] ,וכן קשה ממה שהוכיחו הרבנים הגאונים
שליט"א דאי"צ קרקע שתהא שלו בחו"מ .וצ"ע .בתוס' גיטין לו דן בארוכה אם נהג יובל בזמן בית שני
(וממילא גם שמיטת כספים מדאו') וכתב בסוף דבריו אבל קשה דבעזרא מני לכל י"ב שבטים ,והקשו דהרי
לא מני בעזרא אלא ליהודה ובנימין ולוי( ,ויש שהגיהו דבעזרא לא מני) ובבה"ל פ"י ה"ח כתב דכוונת תוס'
למש"כ רש"י עה"פ כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים וכתב רש"י כשהיו כולם ביחד
עם הכהנים והלוים והנתינים היה בהם חשבון זה ובני ישראל המנויים למעלה הם של שבט יהודה ובנימין
ואותם אשר נחסרו מחשבון זה שלא תמצאם למעלה הם היו משאר השבטים וכן מפורש בסדר עולם כל
הקהל כאחד ארבע רבוא וגו' ובפרטן אינן אלא שלשים אלף י''ג אלף היכן הם אלא שעלו משאר השבטים,
ודבריו צ"ע דלכאו' כוונת רש"י שאר שבטים הם אפרים ומנשה המנויים בדברי הימים א פ"ט .וצ"ע .איתא
בספרי יכול שבע שנים לכל אחד וכו' ת"ל שבע שנים שבע שנים לגז"ש וכו' ,ורבי יוסי לומד מקרא דקרבה
שנת השבע ואם אתה אומר ז' שנים לכל מלוה ומלוה ,להלואת כל אחד ואחד ,היאך היא קרבה ,הא למדת
ז' שנים למנין השמיטות ,ולכאו' צב"ט למה חלקו רבנן על רבי יוסי .וצ"ל דקרא דקרבה שנת השבע קאי
אשמיטת קרקע (אבל ודאי שדרשו אף אשמיטת כספים) או משום שחושש שלא יהיה לו פרנסה בשביעית
או משום שאומר שהלווה יוכל לאכול מן ההפקר או משום שכבר לא יצטרך לגבות ממשועבדים (וסברא
אחרונה אף מופיעה בירושלמי הובא בבה"ל סופ"ט ,עי"ש) ,ולפ"ז מתיישבת הקו' על רבנן (ור"י כן דרש
הפסוק על שמיטת כספים ולא על קרקע) ,וכן איתא במנח"ח מצוה תפ דעיקר קרא דהשמר קאי אצדקה רק
שחז''ל דרשוהו אף ההלואה (ע' כתובות סח רע"א ויש לדחות) ודבריו צ"ב מה בין שמיטת קרקע לצדקה
(ובצה"ל סופ"ט הניח בצ"ע ולפי דברינו מתיישב .וע' באהבת חסד בהקדמה שהביא דברי המנח''ח וביאר
דפשטיה דקרא קאי אצדקה דכתיב בסיפא דקרא ולא 'תתן' לו ,רק כיון שבפסוק קודם כתוב אף העבט
תעביטנו היה קים לחז''ל דקאי אף ההלואה .ובמקו"א הארכתי.

ל

מינוי שליחות בשבת על עשיית פרוזבול

ה ר ב
אליעזר קרביץ

מי שבא בשבת לבקר במושב זקנים וכדומה ודיבר עמהם
על עשיית פרוזבול לקראת שנת השמיטה ,פנה אליו אחד
הזקנים ואמר לו בשבת ,אני לא יכול ללכת לבי"ד ,אני רוצה
למנות אותך לשליח עבורי לערוך פרוזבול ,האם אפשר
למנות שליחות על כך בשבת משום ממצוא חפציך ודבר דבר ,שזה דיבור של חול או לא .הגאון ר' מנחם
מנדל לובין שליט"א השיב שאסור למנות שליח על עשיית פרוזבול בשבת ,כי מינוי שליחות עניינו מסירת
החובות לשליח וזה אסור לעשות בשבת ,ובלא מינוי שליחות אי אפשר להיות שליח לעשות פרוזבול
לאחרים .וגם גלוי מילתא בעלמא לא יועיל ,כגון כל מי שיעשה עבורי פרוזבול אינו מפסיד ,כי זה לא מינוי
שליחות שמוסר לו חובותיו .וכן הסכים עמו הגאון ר' נפתלי קופשיץ שליט"א .מאידך הגאון ר' אברהם
חיים וויס שליט"א (מדייני בית הוראה הגר"ש ואזנר זצוק"ל) ,צידד שמצאנו בסימן שז' סעיף יב' שמותר
להכריז בשבת על השבת אבידה שזה נחשב לצורך מצוה .והגם שיש מחלוקת באופן שעדין אין ההפסד
לפנינו אם מותר בשבת ,מ"מ חזינן שאמירה במקום הפסד ממון נחשב למצוה ומותר ,ולכן נראה שמותר
בשבת למנות שליח על עשיית פרוזבול .והוסיף ,שודאי אין צריך כאן מסירת חובות לשליח ,שהרי לא
צריך כאן הרשאה שמוסר לו חובותיו ,ומועיל כל גילוי מילתא בעלמא העיקר שפלוני יידע שאכן הוא רוצה
שיעשו עבורו פרוזבול ,ומשום כך מותר לעשות בשבת .הגאון ר' יחזקאל דרברמדיקר שליט"א השיב
שלכאורה מותר למנות ולדבר על מינוי שליחות לעשיית פרוזבול בשבת ,כי זה צורך מצוה לעשות פרוזבול
כתקנת חז"ל.

האם חיוב הפקר השדה מחייב לפרוץ פרצות בגדר

הרב אבינועם טאובנר כולל נחלת משה אופקים

א .במכילתא פ' משפטים פרק כ"ג,יא "והשביעית תשמטנה" בעבודתה (עבודת השדה)" ,ונטשתה"
באכילתה (אחר הביעור) .אין לי אלא [פירות האילן פירות הארץ מנין (גירסת הגר"א)] ת"ל "ונטשתה"
מכל מקום .ד"א "והשביעית" וכו' [שלא תאמר] מפני מה אמרה תורה ,שלא יאכלו אותה עניים ,הרי אני
מכניסה ומחלקה לעניים ת"ל "והשביעית" מגיד שפורץ בה פרצות ,אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם
ע"כ .א"כ מבואר דמעיקר דין תורה יהא אדם צריך לפרוץ פרצות בגדר שדהו כדי שיוכלו העניים להכנס
לתוכה לאכול מפריה ולשבוע מטובה .ודרך משל אדם שיש לו כניסה לשדהו רק דרך ביתו ,או הכניסה
היא רק במקום אחר והשדה גדול ,וגורם לאנשים היקפא יתירא ,כאן מצוה מה"ת לאפשר לעניים ליקח
בשופי מפירות שדהו ,דאל"ה הריהו מונע מהם ליקח ועובר על והשביעית תשמטנה ונטשתה .פירוש
מרכבת המשנה -הביא על המכילתא את דברי הראב"ד בפ"ה מעדיות מ"א :אוכלין פ"ש בטובה ושלא
בטובה כדברי ב"ש ,וב"ה אומרים אין אוכלין אלא בטובה[ .כ' הר"ש בשביעית פ"ד מ"ב להחזיק טובה
לבעלים ע"כ ].ופי' הראב"ד עיקרה במסכת שבי' פ"ד ואיתא לפלוגתא דר' יהודה ורבנן התם .ונראה לי
טעמייהו דב"ה דגזרו שביעית אטו שאר שני שבוע ,כדי שלא יהא אדם רגיל להכנס בשדה חבירו ובגינתו
ובפרדסו שלא מדעתו ,אבל מה"ת ודאי מותר [א.ה בלי להחזיק לבעלים טובה] דכתיב והשנה השביעית
תשמטנה .ותניא במכילתא מגיד שהוא פורץ בה פרצות .אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם עכ"ל.
ולפ"ז כוונת הראב"ד אלא בטובה דחייב להחזיק להם טובה ,דאל"ה בשנים הבאות בא לידי גזל .וכעין
המכילתא דא"צ לפרוץ פרצות מדרבנן .וכן פירש שם התוס' שאנץ ומשמע דהמרה"מ הבין בראב"ד דהא
דגדרו שלא יפרוץ אדם פרצות בגדר שדהו ,שלא יהיו בנ"א רגילים להכנס בשדה חבריהם גם בשאר השנים
מצד איסור שיתרגלו בגזל (ואולי אפשר להוסיף דלאו כו"ע גמירי דינא ,דפירות האילן רק מזמן החנטה
ואילך ואפילו לתוך השמינית ,ואפילו בשביעית אם חנטו קודם ט"ו בשבט דשביעית ה"ל פירות שישית,
והוי גזל ממש .וסיים שם במרה"מ ואם כפי פשט הברייתא דלפרוץ פרצות הוא מה"ת ,יש כח ביד חכמים
לעקור דבר מה"ת בשב ואל תעשה .אמנם כ"ז אינו אלא דרך אסמכתא עכ"ל .משמע מהמרה"מ שלפרוץ
פרצות הוא באמת רק מדרבנן .אבל לכאורה מדברי הראב"ד והתוס' שאנץ לא משמע כן ,וכן קשה הלשון
"גדרו חכמים" ומשמע דקודם איירי מדין דאורייתא .ועוד קשה דלדבריו היו שני שלבים :א .שחכמים תקנו
לפרוץ הגדר .ב .אחר שראו שבאים להפסד תיקנו לא לפרוץ מפני תיקון העולם ,וצ"ב היכן מצינו ב' שלבים
אלו .דלכאורה היה צ"ל כיון שראו חכמים שבאים לידי הפסד וכו' .ואולי אפ"ל דבאמת היו ב' שלבים רק
רבנן הבינו שמצד התורה צריך ,רק למעשה תיקנו שלא לפרוץ .ב .ובפירוש למכילתא "זה ינחמנו" לרבי
משה פרנקפורטר ז"ל ,כ' דתיקון העולם שלא יהרוס גדרו ,כדי שלא יכשלו בו רבים כשיזרוק העפר והאבנים
במקום דריסת רגלי האדם ,וקרוב להכשל בו ע"כ .ולדבריו תיקון העולם הוא מצד היזק הבריות על ידי
אבני הגדר ועפרו .ובספר שבות יהודה לר' יהודה נגא'ר פי' שלא יפסידו העניים את האילנות ע"כ .כלומר
אם שדהו פתוח וכ"א נכנס בחופשיות דרך פרצות הגדר ,שמא יהרסו האילנות .אבל עכשיו שמופקר רק
לא פרוץ הכל ,ילך בדרך ארץ וגם בעה"ב ישגיח על אילנותיו .ובפירוש מי החסד לר' חיים פלאג'י הביא פי'
הנ"ל של "זה ינחמנו" (לפירוש המכילתא) והק' עליו .דלטעם זה יכול לפנות העפר והאבנים בתוך שדהו
בקרן זוית שלא יכשלו ,ויותר פשוט [לפרש המכילתא] שלא יצטרכו הוצאה כל אחד להרוס ולבנות הגדר
אחר שביעית ,כי בחינם מי יעשהו ע"כ .פי' אחר השביעית שיצטרך לגדור גדרו בחזרה ,הוצאה רבה היא
(עצם הדריסה ואח"כ הבניה) ואין מי שיעשה זאת בחינם ,ופירוש זה צ"ב .דלכאורה זה כמו שאר מצוות
התורה דאדם צריך להוציא ממונו ,ומה יש לרבנן לחוש כאן .וא"ת שמא לא יפרצו מחמת כן ,השתא נמי
אינם פורצים( .וא"ת דלא רצו רבנן שיקראו עבריינים ז"א דאין זה גזירת חכמים דא"א לעמוד בה ,אלא
דאורייתא ).וא"ת משום שבמוצאי שביעית מותר לו לגדור ולא יהא לו כסף לכך ,וחז"ל חשו על ממונם
של ישראל ,הרי גם התורה חסה על זה וצ"ב .ועיין לקמן באות ה' ששייך לענין כאן .ואפ"ל דחז"ל חששו
שאחרים ג"כ יפרצו ,ויפרצו יותר מכפי הדין ויהרסו גדרות .והרב הלל כהן שליט"א טען דכאן זו מ"ע וא"צ
להוציא יותר מחומש ,ויתכן שיפסיד יותר מחומש ,ואם נאמר דבעל "מי חסד" סבר כהמרכבת משנה ,שדין
לפרוץ פרצות הוא דרבנן ,א"כ לק"מ .והעיר ח"א מהמילים "מגיד שפורץ בה פרצות" ,לכאורה היינו שצריך
ליתן להכנס לשדהו כשדה הפקר ,ולא שיכנוס הפירות ויחלק לעניים ,אך אין בכלל זה להרוס הגדר אלא
לפתוח פתח שמאפשר להכנס ע"כ .וקשה א"כ מה תיקון העולם ,וכי שלא יפתח פתח .גם דחוק בלשון
פורץ פרצות ,משמע קצת שהורס הגדר ,ופותח פתחים חדשים ,ואינו מוכרח.
הלווה המלוה והחוב בשמיטת כספים

הרב א .שמואל ירושלם

נושא ונותן באמונה

בר"ש נראה כמסתפק אם שביעית משמטת בסופה או
בתחילת שמינית ,ובר"ש כת"י נוסף איך שייך שמיטת
מו"מ בעיניני
השבועה הרי כבר נפטר מהממון ואין לו על מה להישבע,
ותי' הר"ש שרק אם החזיר בשביעית משמט ,אך הוכיח
מהירושלמי שבכפרנית אינו משמט ,ומשמואל שמלוה לי'
שנים משמט ,שגם אם לא בא להחזיר בשביעית משמט,
ולכאו' הניח הדבר בק' מה שייך שמיטת השבועה (ולא סיים כר"ן בשבועות לב .מדפי הרי"ף) ,ומשמע
שלולי הירושלמי אם לא בא להחזיר את החוב בשביעית נשאר החוב ורק נפטר משבועה ,והדברים
מתמיהים מ"ט ומה החילוק בין הממון לשבועה ,וא"נ דס"ל לר"ש כיראים שצ"ל משמט אני ,והסתפק
אם אומר בשביעית ,או שאומר בשמינית שהשביעית השמיטה ,והק' אם צריך לומר כן לאחר שביעית מה
שייך להשביע ע"ז וע"כ שמשמט בתוך שביעית ואם לא שמט בשביעית יכול להשביע ,וזה דרשו ששביעית
משמטת גם את השבועה ,אך כ' שבירושלמי מבואר שגם אם לא אמר בשביעית משמט אני ואפ' שדוקא
בשמינית צריך לומר משמט אני ,וזה מחודש מאוד לומר כן וצ"ע .והנה הביא הר"ש את הגמ' דתלי ליה
המלוה ללוה עד שיאמר אעפ"כ ואת הירושלמי שאמירת משמט אני אומר בלשון רפה ,וברש"י שיתלנו על
עץ אם גברה ידו עד שא"ל אעפ"כ( ,ודלא כרא"ש) ומבואר שם ברש"י ובתורי"ד שדוקא אם אמר משמט
יכול לכופו ,ובראב"ד כ .מדפי הרי"ף כ' שתלי ליה עד שיאמר לו במתנה אני נותן לך ,שלא מספיק שיאמר
אעפ"כ אלא צריך לומר שנותן במתנה ,ותמוה שכופין לתת מתנות .וביארו האחרונים שנח' רש"י והר"ש
מה ילפינן מ"דבר השמיטה" דלרש"י ילפינן שהמלוה צריך לומר "משמט אני" ואע"פ שנשמט באפקעתא
דמלכא אבל יש דין שלא ינהג כמנהג המלוים ורק ע"י אמירתו אינו נוהג כמלוה ,ואילו ד' הר"ש שהפסוק בא
להתיר לאחר שאמר שיכול לגבות ,כי הלווה אינו נותן מתנה אלא נותן את הממון של המלוה שנמצא בידו
אלא שנותן לו בתורת מתנה ובעינן פסוק שמותר ליקח כזו מתנה ,ועפ"ז ביארו את ענין הכפיה שהרי יש כאן
ממוני גבך( ,וע"ע בח' ר' נחום) וצ"ב כיון שאינו נוהג כמלוה והחוב נפקע רק הלווה מחזיר ממון למקומו למה
צריך לומר שזה מתנה ,ול' הרמב"ם בה' כח' שאל יאמר בחובי אני נותן לך אלא יאמר לו שלי הם ובמתנה אני
נותן לך ,ומשמע שיש גם דין על הלווה וכופין ע"ז .ונראה שבדיני ממון יש ב' חלקים א' האיסור על הגברא
ב' הממון עצמו ,באונאה אע"פ שנתן מדעתו הממון נחשב לגזל כי זה ממון אסור ,ומאידך בריבית יש צד
בראשונים שלא מהני מחילת הלווה ואי"ז דין בממון אלא דין במלוה ולשמים הוא חייב (ריטב"א בב"מ סא).
ונראה שבשמיטת כספים תרויהו איתניהו אפקעתא דמלכא על הממון ואיסור על המלוה שגם שאין חוב
אסור לו להתנהג כמלוה ,אך מאידך הלווה מחוייב מדין האיסורי שלו של עבד לווה לאיש מלוה להחזיר את
הממון שאינו שלו ,ולכן צריך להחזיר בצורת מתנה כי אם מחזיר בצורת חוב הרי כבר נפקע ולא יקיים את
חובו ,ולכן צריך לומר בל' מתנה ואפ' לכופו מטעם עבד לווה לאיש מלוה ,אלא שלהנ"ל היה מתאים יותר
שיתן בתורת השבת אבדה והיא היא .ולפ"ז יש לבאר את ד' הר"ש שהר"ש הסתפק שכל הדין האיסורי על
המלוה ועל הלווה זה דוקא לאחר שביעית שכבר נפקע החוב אז יש דין שהמלוה לא ינהג כמלוה ועל הלווה
להתנהג כלווה ,וע"ז הק' שא"כ מה שייך שמיטה על השבועה הרי נפקע החוב ומוכרח שהדין האיסורי
מתחיל קודם שנפקע החוב וכדמוכח בל' הגמ' בגיטין ,אבל בשמינית אין דינים על המלווה ועל הלווה,
אלא רק על החוב בעצמו ,ולזה הוכיח מהירושלמי ומהגמ' במכות שיש גם דין בשביעית וגם דין בשמינית.
גדר שמיטת כספים ,ספק שמיטה .פרוזבול וספק פרוזבול

הרב בצלאל ווגל

א] הבית יוסף פסק שספק שביעית בזמה"ז לקולא כיון שהוא דרבנן .ולכן יכול לגבות מספק .וקשה הרי ספק
ממון קיי"ל קולא לנתבע .וכתב הבית יוסף שחשיב ספק איסור ולכן בדרבנן אזלינן לקולא .וצ"ב שהרי נוגע
לספק ממון ומדוע חשיב ספק איסור .ועוד קשה שבגמ' מכות ג :מבואר שחשיב דבר שבממון לענין תנאי.
והנה ידועה שיטת היראים כי צריך לומר דוקא משמט אני ובלי זה אינו משמט ,ולפי זה פשוט שבספק אינו
חייב לומר שהוא משמט וניחא דברי הב"י .אמנם לדעת רוב השיטות ששביעית אפקעתא דמלכא ונשמט
מאליו לכאורה צ"ע .והנה הרשב"א בגיטין לו כתב בדבר הגמ' שם שהקשתה כיצד חז"ל הפקיעו ממון אם
שביעית דרבנן ,ותירצה הגמ' שאני שיבעית דשב ואל תעשה הוא ,וגירסת רש"י "שב ואל תעשה שאני"
אבל הרשב"א גרס "שב ואל תעשה הוא" ,והיינו שהגמ' חידשה שנחשב שב ואל תעשה ולכן יש כח לחז"ל
לעקור ד"ת בשב ואל תעשה .ולפי זה צ"ע מה היה ההו"א בגמ' שייחשב השמטת כספים קום ועשה .וביאר
הרשב"א שמאחר וצריך לומר משמט אני לכן ה"א שנחשב קום ועשה .וצ"ע שהרי הרשב"א מכת הסוברים
דלא כיראים ואמירת משמט אני אינו מעכב .ונראה לומר שחלות השמטת כספים אינו דבר שממילא אלא
חל חלות חיובית של השמטת כספים ,ולמד הרשב"א ממה שלכתחילה צריך לומר "משמט אני" שזה סימן
לכך שיש חלות חיובית של השמטה ,ולא רק הפקעה ממילא של החוב ,וזהו ביאור דברי הרשב"א שהו"א
שהשמטת כספים נחשב "קום עשה" .ונראה שגם למסקנת הגמ' לא משתנה גדר השמטת כספים ,ורק
לענין הלכות עקירת ד"ת ע"י חז"ל אימתי מיקרי שוא"ת ואימתי מיקרי קום ועשה ,בזה מסקנת הגמ' שסו"ס
מאחר ואינו פועל פעולה בידים חשיב שוא"ת ויש כח לחז"ל לעקור בשב וא"ת ,אבל לענין גדר מהות עצם
ההשמטה אכתי כדקאי קאי שיש חלות השמטה ולא רק שהחוב נפקע מאליו( .וצ"ל שרבנן תיקנו כעין
דאו' וממילא נלמד שכך הגדר גם בשמיטת כספים דאורייתא) .ולפי זה יש ליישב דברי הב"י במה שכתב
שמספק אין החוב נשמט ,והיינו מטעם שמאחר ובעינן לחלות חיובית של השמטת החובות ממילא בספק
שוב אין לחדש השמטה והחוב נותר בעינו .ודמיא לאומר איני יודע אם פרעתיך שיש חזקת חיוב ומספק
החוב נשאר קיים כמבואר בחו"מ סימן עה .ורק שיש לדון מצד האיסור של "לא יגוש" וכלפי זה כתב הבית
יוסף ששביעית בזה"ז דרבנן ואזלינן לקולא .והנה ,במלחמות כתובות פג כתב לחלוק על דברי הבעה"מ
שם שכתב שבדבר דממילא כמו ירושה אין אדם יכול להתנות אפילו בדבר שבממון ,וע"ז כתב הרמב"ן
להוכיח משביעית שהוי דבר דממילא ובכל זאת מבואר במכות ג :שמהני תנאי מאחר והוא דבר שבממון.
אמנם ,לדברינו הנ"ל נוכל ליישב דברי הבהע"מ שסבר ששביעית לא מיקרי דבר שממילא מאחר וחל חלות
חיובית של השמטה לא דמי לירושה שהוא דבר שממילא מבלי שחל חלות ירושה אלא ממילא הדין הוא
שלאחר שהמוריש מת הנכסים שייכים ליורש ודוק .ולפי"ז ה"ה בכל מקום שיש ספק ,כגון לגבי זקיפה
במלוה שיש דיעות בזה בין הראשונים אימתי נחשב זקיפה במלוה לגבי שכר שכיר וכדו' ,נראה ששפיר יכול
לגבות מספק אע"פ שמוציא ממון מספק ,מאחר וכדי שהחוב יופקע ע"י השמיטה בעינן לחלות השמטה
ומספק אין לחדש כן .ורק בזמן ששביעית דאורייתא אינו יכול ליגוש מחמת ספק איסור .ב] לגבי שכר
שכיר וזקיפה במלוה :בעל מלאכה שעבד אצל אחד ושלח חשבונית לתשלום בסתם ללא קביעת זמן .הנה

דעת המרדכי שתלוי בכתב סכום המעות שחייב לו לכאורה
פשיטא שחשיב זקיפה במלוה ע"י חשבונית .ולדעת הרא’ש
מסכת שביעית
שזקיפה היינו שקבע זמן ותלוי בקביעת זמן לכאורה כאן לא
קבע זמן .ומצינו דעת הב”ח שבסתם הלואה שלושים יום,
משמט ,והוסיף לחדש שגם סתם מכירה זמן התשלום הוא
ל’ יום .ועי’ בתומים שסתם הלואה חייב מיד ורק גביית בי”ד
אינו אלא לאחר ל’ ,ולפי זה לא מיבעיא אם הגיע סוף ל' יום בתוך שנת השביעית שמשמט אלא אפילו אם
סוף הל' יום חל בשמינית משמט .אבל בחידושי הגר”ח על הש’ס כידוע מהגרי"ז מכות ג :כתב שסתם
הלואה אין זמנה אלא לאחר ל’ ואין חובת תשלומין בתוך ל' ונראה שחולק על הב”ח בזה .ואם כן עיקר דין
הב”ח צ”ע בסתם הלואה אם הגיע זמן שלושים יום לאחר שביעית אם משמט .ולגבי סתם מכירה מבואר
מדברי הב"ח שגם בזה אמרינן סתם תשלום מכירה ל' יום והאחרונים הסתפקו בזה ,אך לגבי שכר שכיר הרי
קיי”ל ביומו תתן שכרו ואפשר אם כן שגם הב”ח מודה שלא אמרינן בזה סתם שכירות פועל ל’ יום אלא
חייב לשלם מיד והוי כהגיע זמנו ומשמט .אמנם עיקר גדר זקיפה במלוה בשכר שכיר לכאורה צ"ע ,שהרי
לגבי שכר שכיר איתא שעובר בלאו אם אינו משלם ואין זה אלא לאחר שתבעו ,ובסימן צז מבואר שיש
דינים מיוחדים לגבי שכר שכיר שאין מסדרין ומותר למשכן ,אא”כ זקף במלוה .והרי כל דין שכר שכיר אינו
אלא בשתבעו כמבואר בחו"מ סימן שלט ,ואם תבעו בסכום קצוב הרי לכאורה כבר נחשב זקיפה במלוה
לפי המרדכי ,ואם כן פקע דין שכר שכיר וצ”ע .וצריך לחלק שלענין שכר שכיר לגבי דין ביומו תתן שכרו
ושמותר למשכן עדיין לא חשוב זקיפה במלוה כשתבעו אלא רק לגבי שביעית ,וצ”ע כעת.
פרוזבול על השקעות בבנקים ובקרנות ביטוח ופנסי'

הרב מרדכי הכהן דויטש

יש לעיין מי שהשקיע בבנק [כולל הפקדות עו"ש] או בקרנות ביטוח ופנסי' למיניהם ,וכיו"ב בחברות
שבסיס המו"מ עמם אינו מסתמך על דין תורה ,ולא כתב פרוזבול ,באופן שעל פי דין תורה נשמט החוב
האם מותר הוא לקבל או אפילו לבקש את המגיע לו מבלי להודיעם על מציאות שמיטת כספים .ולענ"ד
היה נראה שהיות ובסיס ה"התחייבויות" של חברות אלו אינו מיוסד על דין תורה אלא הסכמה הדדית על
"זכאויות" ו"חובות" כביכול ,ופשוט שאותן חברות יהיו מוכנים לחתום מראש שישלמו את התחייבויותיהם
גם אם על פי דין תורה אינם חייבים ,ולכן לא שמענו שיש לבדוק בכל החוזים הנחתמים עמהם האם אמנם
התחייבויותיהם נעשו בקנין המועיל על פי דין תורה [והפרטים הרי רבים המה] ,על כן נראה שגם אם לא
נחתם פרוזבול ,אין מניעה מלקבל ואפילו לבקש [בלא כפי'] את "המגיע" אע"פ שעל פי דין תורה אין חיוב
אמיתי .אשמח לשמוע דעת הרבנים בענין זה.
בענין שמיטת כספים – הפקעת החוב

הרב א.ר .הכהן

הנה הביאו רבים את יסוד האחרונים ז"ל ששמיטת כספים אינה מפקיעה את החוב לחלוטין ,ונאשר עדין
ממוני גבך ,והדברים צ"ב מאי נפק"מ באותו מושג עלום ,והרי תפיסה איננה מועלת כמבואר ברמב"ן שבת
קמח ב' והגברא ג"כ אינו חייב כלום ,ואין שום משמעות לזכות ,וצ"ע .ועל כן נראה לבאר שבאמת הכל
נפקע ,ואעפ"כ יש ליישב את מה שהוכיחו לזה באופן אחר ,ובהקדם ענין 'פירעון חוב' ,שנראה שאינו רק
קיום חוב שמוטל עליו – בעקבות ההלואה בעלמא ,אלא עיקר גדרו וחובתו הוא :להשלים את המעות שנטל
הימנו ,ותמיד עיקר חיובו נגרר בתר תחילתו ,וגדר מעשה הפרעון הוא שמעמיד לו את הממון הזה במקום
הממון הקדום שהגיע לו מתחילה[ ,ודבר חידוש מצינו בב"ק צז ב' שאם הלוהו סוג של מעות ,ואח"כ יצאו
מהשוק ,יכול להחזיר לו את אותו סוג מעות ,ונסתלק חובו בכך ,הרי שגדר החיוב הוא להשלים את המעות
ולתת תמורתם] ,ומהאי טעמא מצינו שניתן לקבוע איזה חוב בא לשלם ,אם חוב פלוני או אחר ,כמבואר
בסוגיא דסטראי כתובות פה ב' ,עיין שם בר"ן ,היינו שהחוב אינו רק לשלם ממון בעלמא ,כי אם לתת תמורה
אודות המעות הקודמות ,ולהחליפן בהם .ומצינו להדיא שאינו ענין של נתינת ה'ממוני גבך' מהא דמהני
פירעון של אחר ,מדעתו או אף לתת מעות 'במקום' המעות שנתן מתחילה[ ,ואף אם נימא כדברי החזו"א
שפרעון של אחר חל מדין עבד כנעני ,שנותן 'במקום' הלווה ,מיהא וודאי אינו של הלווה ממש ,ומכל מקום
חייל פירעון גם בזה] ,ומבואר שמהות פירעון הוא להעמיד ממון תמורת המעות הקודמות ,וכאשר משלים
את החיסרון – זהו גוף מעשה הפרעון .ומעתה נראה שגם בשמיטת כספים ,אף אם נאמר שנפקע כל עיקר
ה'ממוני גבך' ,מכל מקום שייך לפרוע ולהעמיד תמורת המעות הראשונות שנתן המלוה ללוה – ונחסר
את מעותיו ,ואף שמהלווה אזל ליה החיוב לחלוטין ,מיהא הא וודאי שלא הושלם למלוה את אשר נלקח
ממנו ,והוא עכ"פ גברא מחוסר ממון ,ואם כעת הלווה יעמיד מעות עבור תמורת המעות הקודמות – יש
בזה השלמת החיסרון ,ונפרע החוב .ואשכחנא כדוגמתו בסוגיא דב"ק ד"ע ב' לגבי קנין כסף שצריך שיהא
'כסף החוזר' ושיהא המקח עומד כתמורה עבור מעות המקח ,ואיתא בב"ק שם שאם לקח את הכסף באופן
שעובר עברה המחייבתו מיתה ,ואינו חייב בדיני אדם ,אעפ"כ חל הקניין כסף ,ואף שאינו 'כסף החוזר' ,סגי
לן במה שיש חיוב לצאת ידי שמים שייחשב כסף החוזר ,וביאור הדברים כפי ששמעתי ממו"ר מרן רה"י
הגרי"ג אידלשטיין שליט"א שביאר שאף שאינו חיוב ממון גמור ,ואינו אלא חיוב של הגינות וכדו' ,אעפ"כ
סגי בהכין להגדיר שהמקח תמורת הכסף ,וזה תמורת זה ,וע"ד זה הכא כיון שרוח חכמים נוחה שישיב
את המעות ,כדי שלא ייהנה מממון אחרים ,ונמצא ששיש הגינות מסוימת להשיב את המעות – סגי בהכי
להגדיר שאכן המעות שנותן הם 'תמורת' וב'מקום' הכסף הראשוני ,וחייל פירעון המעות .ומה שמבואר
בגמ' שלא יאמר בחובי אני נותן לך הוא שאינו נותן זאת מחמת חיוב אלא מדנפשיה ,אבל וודאי שיש בכך
פירעון גמור ,וכלשון הר"ש והרע"ב .וזהו הסיבה שצריך פסוק מיוחד להתירו – אחר אמירה אחת של
'משמט אני' ,כי הרי הוא פורע את חובו ,וסלק"ד שיש בכך ביטול המצוה וענין השמיטה .וזהו שכתב הר"מ
שעיקר היתר הוא משום שלא נגש ,אבל לולא זה היה ראוי להאסר .ויש בזה גם לבאר מדוע מועיל כפייה
ואינו כמו תליוהו ויהיב ,וביאור הדברים דהנה בפשוטו עיקר החילוק בין 'תליוהו ויהיב' ל'תליוהו וזבין' הוא
באומדן דעת אם ניאות להקנות או לא ,ואכן זהו תלוי אם יש לו הפסד גמור בזה או לא ,אכן הנה בבית יוסף
מביא שיטה שמועיל בתליוהו וזבין – גם אם אינו נותן לו את כל שיווי המקח כולו ,אלא חלק ממנו ,ותמה
על כך מהיכי תיתי שיועיל מה שנותן איזה מעות חלקיים ,וצ"ל על פי מה שמתבאר בספר זכר יצחק (עיין
היטב ח"ב סימן מד) שעיקר החילוק בין מתנה ומכר הוא שמתנה שמחדש ממון אצל הזולת ,ובא להוציאו
ממנו בכדי ,צריך שיהא לו רצון גמור וחפץ בכך ,ואם לא כן היאך יתקיים דין בעלותו – אצל הזולת ,ומביא
הזכ"י את לשון הר"מ בפ"י ממתנה ה"ג שבמתנה בעינן שירצה בכל לבו ,ולכך אונס אינו מועיל לזה ,אולם
במקח שאינו בא לחדש בעלות חדשה ,אלא להמיר ולהחליף בעלות בבעלות ,בזה אי"צ לרצון מושלם,

אל

נושא ונותן באמונה

וכן בספר משנת הגרי"ש (עמ' ע"ח) שהובא בשמו שכיון
אלא די לו בדעת והחלטה להעמיד זה תמורת ובמקום זה,
שיש שסברו שאסור להפסיד פירות שביעית אפילו בגרמא
ומהאי טעמא סגי גם מקצת מעות ,כל שעיקר עסקאתו אינה
מו"מ בעיניני מסכת שביעית
[ועיין מקדש דוד (זרעים ס"י מ"ב) ומשמרת להבית (סי' ה)]
עסק של מתנה אלא של מכר והחלפה .ומעתה אתי שפיר גם
יש להחמיר בדבר [וכן הובא בשמו (שם עמ' ע') שיש להניח
סוגיין מדוע מהני תליוהו ואמר 'אעפ"כ' ,דכיון ונתבאר שאינו
הפסולת של כל יום בשקית נפרדת ,כיון שבהנחת השיריים
נתן ממש מתנה ,אלא נותן בתורת קיום הבעלות הקדומה
החדשים סמוך לישנים הריהו מפסידם ,וכן דעת מו"ר מרן
של מעות ההלואה ,וכעת הוא בא להעמיד חליפי הבעלות
הגר"ח קנייבסקי זצ"ל (שיח השמיטה פ"ג הע' ר"א) ומרן הגר"נ קרליץ זצ"ל (חוט שני עמ' ג') ,אך מזה אין
הראשונה שלו ,לכן מועיל כעת ענין תלייה וכפייה.
ראיה כ"כ דשם אפשר דחשיב הפסד בידים ,כיון שגם בלי הקלקול של הפירות החדשים ,עצם נתינתם
הרב משה פלטינסקי ב"ב
הוצאת מאכל של שביעית מהמקרר שיתקלקל מהו
בכלי אחד עם פירות רקובים עושה אותם למאוסים] .ולפי זה לכאו' יש להחמיר גם כן שלא להוציא פירות
יש לדון במעשים שבכל יום ,שיש מאכל של שביעית במקרר ,ולא רוצים לאוכלו מחמת שכבר אינו טרי או
שביעית מהמקרר אם על ידי זה יתקלקלו יותר מהם .ד) ואחד מגדולי ההוראה שליט"א השיב לי בזה,
אפילו נתקלקל קצת ,אך הוא עדיין ראוי לאכילה וצריך לשומרו בקדושת שביעית עד שיתקלקל ,ורוצים
שבזמן שבחוץ חם שעי"ז יתקלקל מהר ,באמת אסור להוציא מהמקרר ,אך בזמן שלא חם בחוץ ,כגון
להוציאו מהמקרר ,אם מחמת חוסר מקום ,ואם שיתקלקל מהר ויוכלו לזורקו ,האם מותר לעשות כן או
בלילה או בחורף מותר להוציא את המאכל מהמקרר .ה) והיה מקום להביא סייעתא לחילוק זה ,דהנה
לא .א) כתב מו"ר מרן
אמרו בירושלמי (שביעית
הגר"ח קניבסקי זצ"ל (דרך
פ"ז ה"א) חדא קניבתא
אמונה שמיטה ויובל פ"ק
דירקא מסקין לה לאיגרא
בעמדנו בעת נעילת שערי האהל -אהלי שביעית ,הננו מודים ומשבחים למלמד תורה לעמו ישראל
צ"ט ס"ק ס"ט) בשם חמיו
והיא יבשה מן גרמה,
מרן הגרי"ב אלישיב זצ"ל,
שזיכנו להגיע עד הלום ,בלימוד בעיון ובהיקף מסכת שביעית מפרק ד' עד גמירא לשביעות רצון
וקשה להסוברים שיש
שאינו מחוייב להכניס את
איסור לגרום הפסד לפירות
אלפי ההוגים באהלי שביעית ,הן מהמדורים הנפלאים והמגוונים ,והן ממדור נושא ונותן באמונה
המרק אשר נתבשלו בהם
שביעית ,איך מותר כאן
ירקות שבו בהם קדושת
אשר מיום ליום גדילה ההתעניינות במכתבים הרבים והמרתקים.
להעלותם לגג שתתייבש
שביעית בפריז'ידר ,כיון
[וכבר עמד בזה החזו"א
נודה מקרב לב לרבותינו גדולי התורה אשר פתחו בפנינו את אוצרותיהם ,ולרבני המערכת העושים
שלאכלה ולא להפסד אמר
(שביעית סי' י"ד ס"ק י')
רחמנא ואין עליו חיוב
לילות כימים למען הוצאת הגליונות באופן הראוי לעלות על שולחן מלכים.
ע"ש מה שכתב שהייבש
שמירה לשמרם מהפסד
אינו נחשב הפסד] ומו"ר
זכינו
הרבים
בזכות
רק
אשר
המחכימים,
המכתבים
ולשולחי
והלומדים
ההוגים
לאלפי
ונודה
נוסיף
[ושוב ראיתי שנדפסו
זצ"ל צידד ליישב בזה
תשובה זו בקובץ תשובות
להגיע עד הלום.
(שם ה"ח בה"ל ד"ה אין)
ח"א סי' רל"ב) .והיינו שכל
ששם מדובר בסוף חמה
מה שהתורה אסרה זה רק
שנתנו
המצרים
בין
למגבית
הרבים
התורמים
למהפכה
השותפים
לכל
ומכופלת
כפולה
הודאה
לבוא ,דהיינו שאין ההפסד
להפסיד פירות שביעית
מיד עכשיו ,אבל אם כבר
יותר מיכולתם למען המשך התעצמות המהפכה ,והביעו את חיבתם ושביעות רצונם מההשקעה
בעצמו ,אך אם יש פירות
באה חמה אסור .ואמנם
שביעית ונפסדים ללא קשר
כפי
ישראל
גדולי
של
הנלהבות
ברכותיהם
בהם
שיתקיימו
רצון
יהי
אלו.
שבגליונות
המרובה
הגרי"ש אלישיב זצ"ל
אליו ,אין עליו חיוב שמירה
לא סבירא ליה חילוק זה,
שנתפרסם במכתביהם.
לשמרם מהפסד .ולכאו'
דהא לדעתו אסור להניח
טעם זה שייך רק לענין שלא
ושלא
הרבים,
את
לזכות
להמשיך
שנזכה
התורה
נותן
לפני
בתפילה
נעתיר
האוהל
שער
את
ובצאתנו
פירות שביעית גם במקום
יצטרך להכניס למקרר
שיבואו זבובים או צפורים
תצא תקלה ח"ו תחת ידינו ,ונזכה תמיד להתאבק בעפר רגליהם של רבותינו גדולי התורה שליט"א,
את המרק ,אך להוציא
לאחר מכן אסור (כפי
מהמקרר שזה כן מעשה
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר ד' .אכי"ר.
שהובא לעיל אות ב') אע"פ
שלו יהיה שאסור לעשות
שזה כמו סוף חמה לבוא,
כן .ב) והנה מרן הגרי"ש
ובאמת מו"ר זצ"ל כתב
זצ"ל בהמשך התשובה
בשמחה רבה הננו לבשר שבעז"ה יתברך בזמן חורף הבעל"ט נתחיל בלימוד מסכת ''תרומות''.
בדרך אמונה שלו על הגליון
מוסיף עוד ב' נקודות ,וז"ל,
[על דברי הגריש"א הנ"ל]
שליט"א.
הישיבות
ראשי
ומרבותינו
וזצוק"ל,
שליט"א
גדו"י
ורבנן
ממרנן
חדשים
מדורים
בתוספת
וע' שו"ת מהרי"ט סי' פ"ג
וז"ל "ולפי מה שכתבנו
דאין איסור אלא במפסידן
בבה"ל לקמן ה"ח לחלק בין
בידים לא ע"י גרמא,
הפסד מאליו להפסד ע"י
ובשו"ת שם אר"י ח"א
אדם ובהמה ,א"כ בזבובים וצפורים שרי עכ"ל .דהיינו ששם כתב שבהפסד הבא בידיים ע"י אדם ובהמה
בהוספות ס"י ו' העלה דטע"כ לא אסרה תו' אלא באיסור לאו ,לא בעשה ,והיא דמרבינן בשביעית משקיים
חייב להציל מהפסד אפילו כשההפסד לא בא עדיין ,אך בהפסד הבא מאליו אינו חייב להפסיד כשההפסד
היוצא מהם היינו בטעמו ומששו ,אבל טעמו לחוד אין אסור מה"ת ,עכ"ל .ואמנם הנקודה השניה של טעם
עדיין לא בא [כמו סוף חמה לבוא] ,ולפי זה יהיה מותר לשים פירות שביעית במקום שכעת אין זבובים
כעיקר לא שייכת אלא בנידון שם שהיה מרק שנשאר בו רק הטעם ,אך כשיש פירות או ירקות של שביעית
וצפורים כשעכשיו עדין לא באו ,ואם כן מוכח מדברי הגריש"א זצ"ל שלא נקט כחילוק זה ,אך ער"פ לדעת
עצמם לא שייך היתר זה ,אך יש עדיין את מה שהביא בשם המהרי"ט שאין איסור בהפסד על ידי גרמא ,ולפי
מו"ר זצ"ל שמחלק כן ,יהיה מותר להוציא את הפירות שביעית מהמקרר[ .ובאמת שהיה מקום לומר
זה לכאו' יהיה מותר גם להוציא מהמקרר כיון שהוא רק גורם שזה יתקלקל יותר מהר .אך יל"ע האם מרן
שזבובים וצפורים אינם נחשבים כמו הפסד מאליו ,אלא כמו אדם ובהמה ,דהרי זבובים וצפורים הם גם כן
הגרי"ש זצ"ל באמת הכריע שזה כדעת המהרי"ט ,או שרק הביא את דבריו בתור צירוף להקל [וכמו שאת
בעלי חיים ,ולפי זה גם הגריש"א זצ"ל יכול לסבור כחילוק זה ,אך מו"ר זצ"ל לא נקט רק ,וצ"ב בטעם הדבר].
דברי השם אריה שהביא הביא זאת רק בתור צירוף ,שהרי לדעתו יהיה מותר גם לשפוך את המרק ולקלקלו
ו) אך לכאו' יש מקום לחלק בדבר ,שבחמה או בזבובים וציפורים ,כל עוד שלא באו לא התחיל ההפסד כלל,
בידים ולא מסתבר שגם את זה התיר] .ג) ומצאתי בדרך אמונה (שם ס"ק י"ג) שכתב בשם הגריש"א זצ"ל
אך כאשר מוציא מהמקרר אוכל שהתחיל להתקלקל ,ההפסד מתחיל בכל מקרה ,כיון שגם ביום עם מזג
שאין לשים מיני המאכל בשמש או במקום שיגיעו זבובים או צפורים ,שעל ידי זה יופסד מאכילת אדם ,וכמו
אויר נעים ,ואפילו יום קר ,עדיין ודאי שאין זה כמו בתוך המקרר וזה מתחיל ההפסד מיד ,ואמנם הוא הפסד
שהובא בשמו בספר תודעת השמיטה (עמ' ו') ושם הרי זה גרמא ,ומבואר שנוקט שגם על ידי גרמא אסור,
יותר איטי ,אך מה בכך ,כיון שהרי ההפסד מתחיל מיד ,וצ"ע .ח
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