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 תוספת שביעית                    

        
 ענינא דיומא                  

בביאורו, מביא הרש"ר הירש את שני היסודות 
המרכזיים במצוותה של השמיטה. גם החלק 
החברתי שהוא הסרת רגשות הבעלות של העשיר 
על רכושו ועל קרקעותיו, וגם כמון החלק האמוני 
שיסודו הוא שהכל שייך להקב"ה ומאיתו ניתן 

 הכל. 
ימים, מועדי ושבת ה שמיטה - שבת השנים"

, וסוכות פסח, שבועות -האביב והקיץ והסתיו 
כולם מוצגים  -חמץ ונותר, ביכורים ובשר וחלב 

. הזאת קודת המבט האחתמנ כאן בראשי פרקים
החוקים את חשיבותם של בכך מראה לנו התורה 

 ,חברתייםהחיים ה הם עיקר נשמתם שלשהאלה 
והם כמעין הנובע, שמהם ישאבו חיי החברה של 

המזון ואת רעננות הנצח לרוחם  האומה את
 ולחיוניותם. מהם לבדם תיווצר מתוך פנימיות
האומה הגשמת חיי עם, המושתתים על הצדק 

 נושיות.ועל הא
על עצמה כעל "גרים ותושבים"  האומהמכריזה 

גאים ראשם, גסי  על אדמתה שלה, ומיד ירכינו
אחוזותיהם, והיו  הרוח, שהיו יושבים בטח על

רכוש האטימות הלב ובהרמת  נוהגים במחוסרי
ידיים, עתה ינהגו דרך חסד ואהבה בגרים 

כי אכן אחת היא אדמת ה', שעליה ובעניים...
 ."ושבים יחדכולם י

מובן אדיר ורב אך בנוסף, ישנו מימד אמוני כ
 ווה זו וכפי שמבאר הרש"ר: משמעות במצ

כך יומחש הרעיון העיקרי, שלפיו ה' הוא הבורא "
האדם הנהו הסוכן  ואדון הכל; הכל הוא קנין ה',

עליהם לפי רצון ה' וישראל הוא נושא התורה, 
של האדם, על־ידי העדות:  המלמדת יעוד זה

בכור, חלה, ערלה, חדש, שבת, וביחס לאדמת 
 .יובל ושמיטה, חלה תרומה וביכורים ישראל:

שביעית הוא כל מה שאדמת ישראל הצמיחה ב
קדוש כדי  חפץ הטבוע ברעיון שלטון ה'; הוא

לבטא ולהזכיר רעיון זה; ואילו עבודה זרה היא 
של הרעיון הזה; שניהם  חפץ, המזכיר את היפוכו

הם חפצים  -דה זרה פרות שביעית ועבו–
והודאה זו מתייחסת לאמת , המבטאים הודאה

היסודית של התודעה היהודית; פירות שביעית 
אמונה בשלטון ה', ואילו עבודה זרה  מבטאים

 .מבטאת את הכפירה בו
 נשטייןשלמה יצחק הלוי רוז

 

 הרה"ג ירחמיאל קראם

לעשייה, היא עשיית הדבר 'לשם פועלם'. היא עושה 
את ההבדל בין עשייה שהיא בגדר 'ותהי יראתכם 
 אותי מצוות אנשים מלומדה' לעשייה 'לשם פועלם'. 

 
ל' ולא 'נפעל' רעיון זה של 'קום ועשה' של תהיה 'פוע

נלמדת מפרט נוסף בפרשתנו. הבאנו קודם שבין 
הציווי על חג הפסח והציווי על חג שבועות בפרשת 
כי תשא נכנס הציווי על בכורות ועל שבת. אחרי 
הפסוק: 'את חג המצות תשמר' נאמר 'ופטר חמור 
תפדה בשה'. כך גם בפרשת בא אחרי הציווי 'שבעת 

טר חמור תפדה ימים תאכל מצות' נאמר 'וכל פ
בשה'. בשתי המקומות נסמכה מצוו פסח לפדיון 

 פטר חמור. 
 

רש"י מביא מדוע רק פטר חמור נצטווינו לפדות 
בשה ולא פטר שאר בהמה טמאה: 'לפי שנמשלו 
בכורי מצריים לחמורים. ועוד שסייעו את ישראל 
ביציאתן ממצרים שאין לך אחד מישראל שלא נטל 

ומזהבם של מצרים'.  הרבה חמורים טעונים מכספם
החמורים שהתאמצו לסחוב את המשא הכבד של 
בני ישראל היוצאים ממצרים זכו לגמול. הם הפכו 
להיות חפץ המשמש למצווה. חל עליהם איסור 

 הנאה עד שיפדו אותם. הם מקבלים שכר. 
 

גם הכלבים קבלו שכר. כאשר בני ישראל מצטווים 
ה טרפה'. להיות 'אנשי קודש' ולא לאכול 'בשר בשד

נאמר להם 'לכלב תשליכון אותו' את בשר הטריפה 
תשליכו לכלבים, מפני 'שאין הקב"ה מקפח שכר כל 
בריה שנאמר 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו' 

 'אמר הקב"ה תנו לו שכרו'. 
 

גם החמור וגם הכלב מקבלים שכר על עזרתם לבני 
ישראל ביציאת מצריים. הפלא ופלא שהרי לכאורה 

ה שייך שכר ועונש לבעלי חיים. עם ישראל נדרש מ
להוקיר תודה לבעלי חיים, לחמורים ולכלבים, על 
מה, על שסייעו ועזרו לנו בשעת יציאת מצריים. 
האם הייתה להם איזה בחירה  אם לעשות או לא 
לעשות. ובכל זאת אנו מצווים לפדות כל פטר חמור 

 ולהשליך לכלב בשר טרפה. 
 

יש בנו את המציאות שעל כל כל זאת כדי להשר
מעשה טוב שאדם עושה לזולתו הוא מקבל גמול, יש 
לו שכר. להתאמץ עבור השני, לעזור ולסייע לו, זה 
דבר שמוליד גמול, זה דבר שצריכים להוקיר תודה 

 עבורו. גם אם עושה את זה בעל חי.
 

ללמדנו לקום ולעשות לא להיות אדישים להיות 
להעריך כל מעשה טוב שמי  'פועל' ולא 'נפעל'. לדעת

שהוא עושה בשבילי. ללמוד עד כמה זה חשוב, נכון 
וראוי להתאמץ כדי להיטיב עם הזולת. לראות בחוש 

 איזה גמול ושכר יש למי שעושה טובה לשני. 
 

מרא דארעא דישראל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד 
זצוק"ל שאל פעם: מדוע יש הבדל בין השכר שקבלו 

שקבלו הכלבים. החמורים שסייעו  החמורים לשכר
בהעברת המטען של בני ישראל ביציאת מצריים זכו 
שתנהג בהם מצוות 'פטר חמור' שהוא עניין של 
מצווה וקדושה ואילו הכלבים שלא חרצו לשונם ולא 
נבחו זכו לדבר שלכאורה הוא פעוט, הוא אף אינו 

 חובה. להשליך לפניהם בשר טריפה. 
 

עשה החמורים דרש מאמץ, והשיב במתק לשונו: מ
לשאת משא כבד למרחק. לעומתם מעשה הכלבים 

 תוספת שביעית
 

 ובקציר תשבת' 'בחרישהמשנה בשביעית דורשת את הפסוק: 
אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית אלא חריש של ערב '

שביעית שהוא נכנס בשביעית, וקציר של שביעית שהוא יוצא 
ין של 'תוספת ולומדת מהפסוק שיש ד. 'למוצאי שביעית

 שביעית' שחל על הזמן שקודם ושאחר שנת השמיטה. 
 

הפסוק 'בחריש ובקציר תשבות' נאמר בפרשת המועדות בין 
'את חג המצות תשמור' ופרשת הבכורות לבין 'וחג שבועות 
תעשה לך'. בין פרשיות אלו כתבה תורה ציווי על השבת 'ששת 

אכות מהן ימים תעבוד וביום השביעי תשבת' ומבין כל המל
נצטווינו לשבות בשבת כתבה התורה 'בחריש ובקציר תשבת' 

 איסור חרישה וקצירה. 
 

הרמב"ן מתרץ שאלה זו וכותב: 'על דרך הפשט הזכיר חריש 
וקציר שהם עיקר חיי האדם'. גם רש"י שואל: 'למה נזכר חריש 
וקציר' ומביא 'יש מרבותינו אומרים על חריש של ערב שביעית 

ית היוצא למוצאי שביעית ללמדך שמוסיפין וקציר של שביע
מחול אל הקודש'. נאמר כאן דין שבכלל שייך לפרשת שביעית 
דין של 'תוספת שביעית' שגם בשביעית נאמר שמוסיפין מחול 

 אל הקודש. 
 

דין 'תוספת' נמצא בקיום מצוות שבת, במצוות המועדים וביום 
ספת הכיפורים. דינים והלכות רבות נאמרו על מהות התו

בימים אלו ושיטות רבות הובאו ברבותינו הראשונים על דיניה 
של 'תוספת שביעית' לפניה ולאחריה על טעמיה ומקורה ועל 
פרטי ההלכה הנובעים מדין התוספת. אנו כדרכנו ננסה ללמוד 
מה ניקח אל לבנו בעת שנקיים ההלכות הנובעות מ'תוספת 

 שביעית'.
 

של"ה ם ונביא את דברי העל מנת לנסות ולהבין הדברים נקדי
טעם מצות תוספת ' בתולעת יעקב'בשם ספר הקד' המביא 

מה שמוסיפין מחול אל הקודש במוצאי שבת, , וכותב: 'שבת
להורות ולהראות שאין רוצין ביציאת האושפיזא הקדוש 
מביניהם, וקשה עליהם מאד פרידתו, ולפיכך מעכבין אותו, 

ין ישבחות, כענין אותו בשירות ותוומרוב חבתם בו מלו
ובהמשך כתב שגם בכניסתו יש  .'ואשלחך בשמחה ובשרים'

מפני שתוספת שבת בכניסתו גם  לקבלו כך בשירות ותשבחות
ם עצמו מימקדיעד כדי כך שאנו בשבת היא מבטאת את רצוננו 

 .הלקבל
 

למדנו כאן שיש עניין להראות רצוננו ושמחתנו בקדושת 
זאת. ואולי אפשר  השבת, ותוספת מהחול אל הקודש מראה

לומר שזה גם עניין 'קבלת השבת' בפה של 'תוספת שבת' 
שאדם צריך לקבל בפיו קדושת השבת. אף על פי שהשבת 
נכנסת מאליה ואף אם הוא לא אמר כלום חלה עליו קדושת 
השבת. אבל באמירתו בפיו 'הרי אני מקבל עלי קדושת שבת' 

כה והוא הוא מבטא את רצונו ושמחתו לבואה של שבת המל
כאילו מביא עליו בעצמו את קדושת היום. קבלת השבת בפיו 

 עושה אותו 'פועל' ולא 'נפעל'. 
 

 .בפיו הובכור מתקדש מעצמו אבל יש מצוה שהבעלים יקדשו
 ובכל זאת סתמא לשמהבעבודת הקרבנות הדין הוא ש

באפיית מצה וה לעשותו לשמה ממש. ומצהרמב"ם כותב ש
מאן דאמר מצוות אין צריכות שצריכים מחשבה לשמה גם ל

כוונה וסתמא לשמה ובכל זאת כולנו מקפידים לומר בפה: 'כל 
 מה שאני עושה'. 

 
שדה הלהפקיר תורה ותה יצגם במצוות שמיטה בה אנו דנים 

' וההפקר אפקעתא דמלכא. אף על פי ששביעית זה 'בשביעית
חל מאליו בכל זאת יש מצווה שהוא עצמו יפקיר. מפני 

תה שההפקר יחול על ידו שהוא יהיה זה שעושה שהתורה רצ
את ההפקר. האמירה בפה, הכוונה  והמחשבה המתלווה 

לא דרש עשייה ומאמץ הוא היה בשב ואל 
תעשה. זה הוא יסוד הדברים הנלמד מ'תוספת 
שביעית' ו'תוספת שבת והמועדים' העשייה 
בפועל ה'קום ועשה'. לא לחכות שהשבת היום 
טוב יחולו עלי ממילא. נהיה בגדר 'פועל' ולא 

 פק בלהיות 'נפעל' ולפום צערא אגרא.  נסת
 
 

 נתן פלדמן –צוף הוצאה לאור 
 

 הופיע

 בחגוי הסלע
 דברים

 מאת הגאון רבי חגי פרשל שליט"א

 פנינים בפרשיות השבוע
 ת הספרים המובחרותלהשיג בחנויו

 ףוצ –הפצה קולמוס 



 

 ַּתֲעבֹד יִָמים ֵׁשֶׁשת כא פסוק לד פרק שמותהעניין. א.] מקור 
 ראשובגמ' . ִּתְׁשּבֹת ּוַבָּקִציר ֶּבָחִריׁש ִּתְׁשּבֹת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום
 דתניא מנלן קדש על מחול ודמוסיפין א עמוד ט דף השנה
 אינו אומר עקיבא רבי תשבת ובקציר בחריש ד]"ל [שמות
 נאמר כבר שהרי יעיתשב של וקציר חריש לומר צריך
 שביעית ערב של חריש אלא' וגו תזרע לא שדך כה] [ויקרא
 למוצאי היוצא שביעית של וקציר לשביעית הנכנס

 ורבי ושם בגמ' מבואר שלר"י המקור הוא מיוה"כ,שביעית. 
 ליה נפקא ליה מנא קדש על מחול מוסיפין ישמעאל
 יכול בתשעה נפשתיכם את ועניתם כג] [ויקרא מדתניא
 משתחשך יכול בערב אי בערב לומר תלמוד בתשעה
 יום מבעוד ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה לומר תלמוד
 דף קטן מועדוכו'. אמנם בגמ'  קדש על מחול שמוסיפין מלמד

 אלאמבואר שלר"י זהו מצד הלל"מ, וז"ל הגמ'  א עמוד ד
 .עקיבא לרבי קראי ישמעאל לרבי הלכתא

 א"ע' ג ק"מו בגמ בוארמ הנה. שביעית תוספת זמןב.] 
 עשר צורך ה"לר עד השדה כל לחרוש התיר מ"דהלל

 ילדות שהן משום, סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
 יום' ל אסור אילנות יתר לצורך אבל יתירא פסידא ואיכא
 .שנה חשובים בשנה יום דשלושים משום ה"ר לפני

 משום ועוד) ש"ע ד ק"במו ח"מהר כן שדייק ב"סק ג"פ אמונה דרך עיין(
 דבר שום להכין שאסור נטיעות עשר של מההלכה הבינו ל"שחז

 ש"ע(  לשביעית שמכין נראה אין יום שלושים קודם אבל לשביעית
 היא שביעית תוספת, [והנה בעיקר הדבר ש)הארץ עבודת ה"סוד ל"בבה

 למנהג המקור מכאן. השנה מן ב"י חלק א"ז. שביעית קודם יום שלשים
 שעתיים שבת תוספת לעשות שנהגו) ט"סק א"רס' סי( א"המג שמביא
. שעתיים הוא ממנו ב"הי וחלק שעות ד"כ הוא השבת יום כל כי, קודם

' סי ז"או ח"מהר ת"משו שמקורו שם וצויין א"רס' סי ח"או משה דרכי(
 בספר עזריאל ר"ב אברהם רבי הרב בשם כן מביא בתשובה ושם, ה"קפ

 עד א"מ א"פ שביעית ריש ממתני קשה אבל .])הבושם ערוגת
 עד אומרים ה"ב שביעית ערב האילן בשדה חורשין אימתי
 בשדה חורשין אימתי עד א"מ ב"פ שם שנינו ועוד העצרת
 טעם הירושלמי והסביר ,הפסח עד שביעית ערב הלבן
 כן ואם עצרת עד לאילן יפה החרישה האילן דבשדה הדבר
 ירותלפ אלא זו שנה של לפירות התועלת אין ואילך מכאן

 אחר מלחרוש להפסיק צריך לבן בשדה אבל, שביעית
 בחרישה תועלת ואין הגשמים יבשו כבר שאז משום הפסח

 היתה מ"דהלל ק"במו הגמ ותי. זו שנה של לתבואה
 ועצרת מפסח ותקנו רבנן ואתו, ה"ר לפני יום שלושים

 גמליאל רבן ובא, ויבטל יבא לבטל הרוצה שכל והתנו
 והיינו, ובטלום הללו פרקים ניש על ונמנו דינו ובית

 כל נשארו עדיין יום הל אבל יום מל יותר התוספת דבטלו
 .תוספת של דין שום אין ז"בזה אבל, קיים ק"שבהמ זמן
 ויובל שמיטה הלכות ם"רמבכ' ה תוספת שביעית בזה"ז.ג.] 
 עד הארץ בעבודת מותרין מקדש שאין ובזמן א הלכה ג פרק

 על להוסיף דא"צ הרמבם משמעות והנה .תורה כדין השנה ראש
 הירושלמי בשם מכילתין ריש ש"הר לשון הוא וכן, ז"בזה בכלל שביעית

 שביעית ערב אף החמה שתשקע עד לעשות מותר בראשית שבת ערב מה
 מה ה"ד ד דף ק"מו' בתוסאמנם  החמה שתשקע עד לעשות מותר אתה

 לגבי כמו דשביעית איכא ע"לכו משהו דתוספת כתבו
 שהכוונה כתב א"ה א"פ בירושלמי סירליאו ש"הרו, שבת
 שקיעת קודם במעט דסגי הדברים סתימת אבל ,אחד ליום
 דרבן אליבא יוחנן' דלר ע"ור ה"ד ד ה"ר' התוס ודעת ,החמה

 שאילה העמק' ועי, ש"עי שביעית תוספת כלל אין גמליאל
 '.ה אות ב"קי שאילתא

 יתכן שביעית תוספת.איזה מלאכות נאסרו בתוספתד.]  
 דיני פרטי לכל ולא השדה והפקר מלאכה לדין רק שהוא

  ץ יבמ. שול הרב 

  מוסד  
  הרב קוקק

 

 

 ספרים חדשים
 ת אליהוסידור תפיל

 הגר"א מוילנא
 הדרת קודש
 הגר"א מוילנא

 

  מכון ירושלים
 

 

 הופיעו

 נאמנו מאד
 שני כרכים

 על ראש השנה, עשי"ת ויום הכיפורים
עדויות גדולי ישראל על הליכותיהם 

אשר נאספו ונלקטו מתוך  ומנהגיהם
 כתביהם וחיבוריהם

 ז"מ כתובות' התוס דדעת ט"ויו שבת תוספת דוגמת שביעית
 שמותר מלאכות, לשמחה ולא למלאכה רק דהוא א"ע

 לו אפשר אם' וכדו העצים קלקול מחשש בשביעית
 א"בחזו כמבואר כן לנהוג יש שמיטה לפני להקדים
 יוסף משנת' ועי השקאה לגבי ה"וה ז"י ק"ס א"כ' סי שביעית

 ד."י' או ב"י' סי א"ח
 איסור נטיעת עצי מאכל סמוך לראש השנה.ה.] 

 מבריכין ואין נוטעין אין  ,ו משנה ב פרק שביעית מסכת משנהב
 ה"ר לפני יום משלשים פחות שביעית ערב מרכיבין ואין
 כל אומר יהודה רבי יעקור הרכיב או הבריך או נטע ואם

 קולטת אינה שוב ימים לשלשה קולטת שאינה הרכבה
 ראשובגמ'  :שבתות לשתי אומרים שמעון ורבי יוסי רבי
 לדברי אבוה בר רבה אמר נחמן רב ואמר  ב עמוד י דף השנה

 האומר לדברי ושלשים שלשים צריך שלשים האומר
 שבתות שתי האומר לדברי ושלשים שלשה צריך שלשה
יאור האי סוגיא . ובביום ושלשים שבתות שתי צריך

 הנטיעה אם לנטוע דאסור ל"ס י"רשנחלקו הראשונים, 
 שנטיעה ד"למ ולכן, שביעית תוספת בזמן בקרקע תקלט
 של ה"ר לפני יום ד"מ תוך ליטע אסור יום ד"בי נקלטת
 הוא זה איסור ת"מה נוהגת ששביעית ובזמן, שביעית

 מותר נוהגת שביעית תוספת שאין ז"בזה ולכן, ת"מה
, ב"ע' י ה"בר בתוס שם ת"ר -. ה"לר סמוך עד ליטע הלכתחיל
 כדי רק הוא שביעית בתוספת לנטוע האיסור דכל מבואר
 נקלט אם איסור אין אבל עצמה בשביעית תקלט שלא

 ד"מ או יום ג"ל נחמן רב שהחמיר ומה שביעית בתוספת
' ל דמדחשבינן לערלה אלא לשמיטה ענין אינו יום' ס או
 לפני נקלט הנטיעה אם כ"א ערלה לגבי כשנה בשנה יום
 בזמן ת"ר לשיטת ולכן כשנה לו ייחשב ה"ר לפני יום' ל

 לפי ה"מר הנטיעה להרחיק צריך ת"מה נוהגת ששמיטה
 שאין ז"בזה אבל, בשמיטה תקלוט שלא כדי הקליטה זמן
 . י"רש וכשיטת ה"ר עד ליטע מותר שביעית תוס

 הלכה יאדה אהסוגי כל הסבירו ה"בר א"והריטב ן"הרמב
 לנטוע דאסור והיינו ערלה לדיני הקשורה שמיטה' בהל
 למנין הראשונה השנה תהיה ששמיטה באופן שמיטה לפני
 עצמה בשמיטה שנטע לומר שיבאו משום ערלה שנות
 זמן לנטוע צריך ולכן בשמיטה לנטוע להתיר ויבאו

' ל יישאר עדיין הקליטה שאחרי כדי שמיטה לפני מסויים
 ערלה שנות של ראשונה כשנה ייחשבש ה"ר לפני יום

 א"החזו נקט וכן, הזה כטעם ברמבם שראה הוסיף ן"והרמב
 ל"ס ם"דהרמב, והא ה"סוד ג"סקי ה"כ וסי ג"סקכ ז"י' סי

 בעץ רק הוא האיסור כל זו ולשיטה א"וריטב ן"כהרמב
 כ"וכ , ותבואה וירקות קטניות או סרק באילן ולא מאכל
 וירקות בקטניות זאת לבככ ה"סקכ א"כ סי השלחן הפאת

 .ספיחין משום בהם לדון יש ואהבות
 אף א"הי פ"ג ם"הרמב 'כעד מתי מותר לנטוע בזה"ז. ו.] 
 כדי אלא שביעית ערב וכו אילנות נוטעים אין ז"בזה

 זה ודבר יום ל הקליטה אחר ותשהה הנטיעה שתקלוט
 הרואה יאמר שמא העין מראית מפני לעולם אסור

 שביעית ערב וכו שהנוטע אומר נמצאת נטעו בשביעית
 והנה -. יעקור מכן פחות יקיים יום ד"במ ה"ר קודם
 ד"י דבעינן א"הי ט"פ שני מעשר ובהל שם פסק ם"הרמב
 ד"ס ד"רצ סי ד"יו בשוע נפסק וכן בקרקע לקליטה יום

 נטע אם אבל באב ו"בט נטע אם רק הוא יום ד"מ דחשבון
 שם הסבירו לשנה לו עולה אינו כ"אח או באב ז"בט
 שהוא דאלול יום וכט לא מלעולם דחמשה ח ק"ס ך"הש

 דאין שנה לו עלתה, חסר שהוא באב יום עשר לעולם
 .שנה חשוב בשנה יום ל ועוד יום ד"מי פחות קליטה

 עמוד כא דף במכותבמשנה ז.] גדר איסור תוספת שביעית. 

 המהר"ם שיק -רבי משה שיק 
 תרל"ט]  מדרשותיו   -[תקס"ז 

 
 

הזהירות בפירות שביעית 
 בתוספת מצילה ממחלות

 
ם נשנו בענין חיוב מצות השמיטה, כללים רבי

כמה עלינו להיזהר ולהישמר בענייני השביעית, 
 שע"י כך נמנע מלחלות ר"ל.

המהר"ם שיק באחת מדרשותיו הביא על כך 
ראיה נפלאה, ממה ששנינו במסכת אבות [פ"ה 
ח] 'דבר בא לעולם על פירות שביעית', וביאר 
המהר"ל בספרו דרך החיים שם, טעם ושייכות 

ר, היות ובפירות שביעית קיימת מצוה של הדב
ביעור מן העולם דהיינו להפקירם, לכן אם אינו 
מפקיר הפירות, דואג הקב"ה לסובב סיבה 
שהאנשים יהיו הפקר למחלות וזוהי מידה כנגד 

 מידה, ע"כ.
והמהר"ם שיק ביאר באופן נפלא, שיש כאן 
מידה כנגד מידה באופן אחר, שהרי על ידי 

כראוי יזכה לחיים, דהנה ה' שמירת שביעית 
יתברך הבטיח שכל מי שיפקיר פירותיו 
בשביעית, בכל זאת יהיה לו מה לאכול גם 
בשמינית, כי בשישית תעשה הארץ לשלוש שנים, 
וזה שלא הפקיר פירותיו בשביעית אספם לביתו, 
אינו מאמין בהבטחת ד', ומתירא שמא לא יהיה 

 לו מה לאכול בשביעית ובשמינית.
שוטה מאסף לעצמו פירות קודם השמיטה וזה ה

עוד בזמן שיש להוסיף מהחול על הקודשו לנהוג 
כשמיטה, ואינו יודע אם יחיה כלל, שהרי החיים 
והמות ביד ד', ומי שנותן את החיים הוא אשר 

 נותן את המזונות.
ולכך זה הבוטח שיחיה, אבל אינו בוטח בד' 

דה, שיתן לו מזונו, מענישו הקב"ה מידה כנגד מי
ומראה לו שגם חיים אין לו, באמצעות מכת 
הדבר, ואת זה אינו יכול לאסוף לו לשנה הבאה, 
לכן המאסף פירות שביעית לעצמו, מאספו 
הקב"ה אליו, ומפירותיו, יהנו אחרים, להודיע 

 שחיי האדם ומזונותיו ביד הקב"ה הם.
 

 הרב הלל מןעורך  

 עליו וחייב' א תלם חורש ישמבואר ' ב
, וחמור בשור החורש: לאוין שמונה משום
, ובשביעית, בכרם וכלאים, מוקדשין והן
) ז"י' סי א"ח( הלוי בביתוכו'. ו, טוב ויום

 שביעית על טוב יום איסור חל איך הקשה
 כשחל כ"א דאורייתא שביעית דתוספת כיון
 וכשנכנס איסור על חל איסור אין טוב יום
 שביעית מצד עבודה באיסור נאסר כבר ה"ר
 כמבואר כולל יסורא ליה לית תנא והאי(

 א"שליט שטיינמן ל"רא הגאון וכתב ')?בגמ
, קשה דלכאורה, ליישב השחר אילת בספרו
 נבלה על פ"יוהכ איסור יחול לא למה

 לחול צריך רגע כל דהא, פ"ביוהכ שנתנבלה
 יחולו אז שנתנבלה וברגע, פ"יוהכ איסור
 חל היום דבכניסת ל"צ כ"וע, כאחת שניהם
 ואין היום כל על פ"כיוה ואיסור קדושת כבר
 בכל וכן פ"יוהכ של איסור חל רגע דכל' הפי
, פ"יוהכ איסור דקדם ונמצא, ט"ויו שבת

. איסור על חל איסור אין כ"אח וכשנתנבלה
 דאין, ודאי זה אבל -).בזה טוב יום' הל' עי(

 שביעית תוספת של ברגע חל שביעית איסור
 ח"דבר לאמר שייך דלא, שביעית כל על

, הבאה שנה כל על העבודה הנאסר אלול
 אלול ח"ר יום מפני אינו שביעית דאיסור
 איסור חל החג בכניסת אלא לו שקדם

 עצמו בפני איסור, תוספת ואיסור, שביעית
 דכשחל ונמצא, לשביעית קודם שחל הוא

 איסור, אחת בבת איסורים שני עליו חל ה"ר
 של חרישה ואיסור טוב יום של חרישה
 חל איסור אין של כללה כאן ואין, שביעית

, פקע כבר ה"ר לפני של דאיסור איסור על
 שחל שביעית של חדש איסור יש וכעת
 \  .החג כניסת עם אחד ברגע

 



 

  

 בגדר תוספת שביעית
רמב"ם שביעית פ"ג ה"א, עבודת הארץ בשנה שישית שלשים יום 

תקנה סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני, מפני שהוא מ
לשביעית. והנה יש לעיין בזה שהרמב"ם נותן טעם להלכה למשה 
מסיני. ועי' רש"י חולין מ"ב ע"א ד"ה נפלה שכ', ואין טעם 
בטריפות שהלכה למשה מסיני הן, ורש"י גיטין י"ד ע"א כ' בד"ה 
כהלכתא בלא טעמא, כאילו קבלה משה הלכה מסיני שא"צ לתת 

"ה ואיכא. וצ"ב בה טעם, וע"ע רש"י פסחים ל"ח ע"ב ד
 שהרמב"ם נותן כאן טעם להלכה למשה מסיני.

ונראה שיש ב' דינים בתוספת שביעית, א. משך הזמן דל' יום. ב. 
התיקון לשביעית. והוא ע"פ מש"כ המהרי"ל [שהובא בדרכי משה 
טור או"ח סי' רס"א], לענין תוספת שבת וז"ל, לפי דעת התוספות 

ולמעלה, ולדעת מוהר"ם ב' יכול לקבל עליו השבת מפלג המנחה 
שעות קודם הלילה, שהוא חלק י"ב מכל יום השבת שהוא כ"ד 
שעות, דומיא דשביעית הוי ל' יום שהוא חלק י"ב בשנה, עכ"ל. 
חזינן דל' יום דתוספת שביעית הוא לא רק שיעור זמן שיש בזה 
תיקון לשביעית, אלא הוא הללמ"ס דמשך זמן מסוים נוהג בו 

כמו ששבת או יו"ט הוא משך זמן מסוים דהיינו תוספת שביעית, ו
לילה ויום מגזה"כ, ה"ה ל' יום דתוספת שביעית הוא משך זמן 
מהלממ"ס, לפיכך מותר מה"ת לעשות עבודה בקרקע קודם הל' 
יום אע"פ שיש בזה תיקון לשנה השביעית, מפני שהוא קודם לזמן 

 שקבעה התורה לתוספת שביעית.
עם וענין לעצם הזמן דל' יום, היינו ואמנם יש עוד דין שהוא ט

מלבד עצם הזמן דל' יום יש בזה ענין נוסף, והוא מש"כ הרמב"ם 
"מפני שהוא מתקנה לשביעית", והיינו שאיסור חרישה בתוספת 
שביעית אין הוא איסור עצמי כמו איסור חרישה בשביעית עצמה, 
אלא כל עיקרו ושורשו של האיסור הוא "מפני שהוא מתקנה 

עית". ונראה דהדבר מוכח, דהנה חז"ל תקנו הרחבת הזמן לשבי
לתוספת שביעית, ואסרו מפסח לשדה הלבן ומעצרת לשדה 
האילן. ואי נימא דתוספת שביעית הוא דין של משך זמן מהלמ"ס 
ללא טעם וענין וכמו ששאר זמנים מה"ת כגון שבת ויו"ט, א"כ 

שהוא מן מה שייך שחז"ל הוסיפו מדבריהם עוד זמן קודם לזמן 
התורה, אלא מוכח דבעצם הזמן דל' יום נמסר לנו מהלמ"ס הגדר 
לדינא דתוספת שביעית, והוא "מפני שהוא מתקנה לשביעית", 
ולפיכך אם חורש קודם הל' יום מותר מה"ת אף אם הוא בגוונא 
שיש בזה תיקון לשביעית, מיהו כשחז"ל ראו שיש תיקון לשביעית 

 הם לאסור חרישה.אף מפסח ועצרת, הוסיפו מדברי
ובזה יובן מנא להו לרבותינו הראשונים [ר"ש שביעית פ"ב מ"ד, 
תוס' רי"ד ר"ה ז ע"ב ובמו"ק ה ע"ב, ריטב"א ר"ה ט ע"א, ועי' 
רש"י ר"ה ט ע"א] לחדש דבתוספת שביעית מותר לעשות אף 
המלאכות האסורות מה"ת אם הם לצורך פירות שישית, וכתבו 

ביעית הטא רק כשעושה לצורך הטעם דכל האיסור בתוספת ש
 פירות שביעית, עיי"ש. 

ולכאורה קשה דאפשר דהמלאכות האסורות בתוספת שביעית 
הם כמו המלאכות האסורות בשביעית עצמה, דאין בהם חילוק 
לאיזה צורך עושה המלאכה, והרי אסור לעשות מלאכה אף לצורך 

ב] פירות שאין בהם קדושת שביעית. והא דתנן [שביעית פ"ח מ"
מעדרין במקשאות ומדלעות עד ר"ה, כבר כ' הרא"ש שם דזהו 
בכלל ההיתר מהללמ"ס שמותר לחרוש י' נטיעות עד ר"ה, ומש"כ 
מעדרין במקשאות, ה"ה דמותר לחרוש כמו"ש הר"ש בשם 
הירושלמי, וליכא למילף מהיתר חרישה מהלממ"ס להתיר כל 

 המלאכות בתוספת שביעית שהם לצורך פירות ששית.
לפי מש"כ דאיסור עשיית מלאכות בתוספת שביעית אין הוא אבל 

איסור מצד עצמו כמו האיסור מלאכות בשביעית עצמה, אלא כל 
עיקרו ושורשו הוא "מפני שהוא מתקנה לשביעית" וכמ"ש לעיל, 
אתי שפיר דאם המלאכה נעשית לצורך פירות ששית אין בזה 

 איסור דאין כאן תיקון לשביעית.
 (חוט שני שביעית)                                                                 

 מקור הדין

כתב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פ"ג ה"א "עבודת 
הארץ בשנה שישית שלושים יום סמוך לשביעית אסורה 
הלכה למשה מסיני (משום דשלושים יום בשנה חשובין 
שנה וכ"כ הר"ח מו"ק ד' ע"א) מפני שהוא מתקנה 

בית המקדש קיים הוא לשביעית, ודבר זה בזמן ש
שנאסר מפני השמועה", ומ"מ חכמים אסרו אף בזמן 
הזה מט"ז אב", וטעם הדבר כדי שתהא השנה השישית 
תחשב לשנה ראשונה במנין שנות ערלה של האילן וזה 
ע"י שיעברו עליו מעת נטיעתו מ"ד יום בשנה השישית, 
ארבע עשר יום עד תלילת העץ בקרקע ועוד שלושים 

ה ראשונה למנין שנות ערלה, ואם יטעו את שיחשבו לשנ
העץ אחרי ט"ז באב של השנה השישית שוב לא תחשב 
השנה השישית לשנה ראשונה והשנה הראשונה למנין 
ערלה תהא שנת השמיטה, ודבר זה יכול להביא לידי 
טעות כאילו נטעו את האילן באיסור בשנת השמיטה, 

ישית לכן תקנו חז"ל שלא לנטוע אילן פרי בשנה הש
אלא בזמן שהשנה השישית תחשב כשנה ראשונה למנין 
שנות ערלה וע"כ יש לנטוע לא יאוחר מט"ז אב, 
ולכשיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו תהא אסורה עבודת 
הארץ בשנה השישית ל' יום קודם ראש השנה מהלכה 
למשה מסיני היוצא מזה שעבודת הארץ מותרת בזה"ז 

א להשתיל עצי פרי עד ראש השנה, אולם חז"ל גזרו של
ערב שביעית מ"ד יום קודם ראש השנה של שביעית 
וגזירה זו נוהגת אף בזה"ז כמובא במשנה שביעית פ"ב 

 מ"ו.

 גדר תוספת שביעית

מובא בגמ' ראש השנה ט' ע"א "ודמוסיפין מחול על 
הקודש מזלן, דתניא "בחריש ובקציר תשבות", רבי 

של שביעית עקיבא אומר אינו צריך לומר חריש וקציר 
שהרי כבר נאמר "שדך לא תזרע", אלא חריש של ערב 
שביעית ונכנס לשביעית", ופירש רש"י (שם) שלא יחרוש 
שדה אילן ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית", ומשמע 
שהאיסור לעבוד בקרקע בתוספת שביעית הוא משות 
שמתקן את הקרקע לשנה השביעית, וכן כתב רש"י 

כנס, וכך משמע ברמב"ם הנ"ל במכות ח' ע"ב צ"ה הנ
"מפני שהוא מתקנה לשביעית" וכן מבואר בר"ש 
שביעית פ"א מ"ד שלא נאסר בתוספת אלא מלאכות 
שמועילות לגידול הקרקע, וכ"כ בתוס' הרא"ש ראש 

 השנה ד"ט.

הטורי אבן ראש השנה ד"ט והחת"ס בקובץ תשובות 
סימן י"ט כתבו להעיר מדברי הגמ' ר"ה ד"ט שר"ע 

יסור מלאכה בתוספת שבת ויו"ט מאיסור לומד א
מלאכה בתוספת שביעית, ולכאורה כל ענין איסור 
מלאכה בתוספת שביעית הוא משום שמתקן את השדה 
לצורך השנה השביעית אבל זמן התוספת אינו אוסר 
מצד עצמו, אולם בשבת ויו"ט האיסור הוא בזמן 
התוספת עצמו ולא משום שנעשה לצורך שבת. בשו"ת 

אור זרוע סימן קפ"ה מביא בשם המהרי"ל  מהר"ח
שזמן תוספת שבת הוא שתי שעות, שהרי לומדים את 
דיני תוספת שבת משביעית וזמן תוספת שביעית הוא 
שלושים יום שהוא חלק אחד משתים עשרה חדשים 
בשנה, וא"כ בשבת הוא אחד משתים עשרה ביום וביום 

שמע עשרים וארבע שעות א"כ צריך תוספת ב' שעות, ומ
שלומדים תוספת שבת לגמרי מדין תוספת שביעית. 
אולם יש לציין דגם לפי דברי מהרי"ל אור זרוע אינו 
דומה ממש שבת לשביעית, שהפירוש בשבת אם יקבל 
עליו שבת בע"ש מי' שעות ולמעלה חל עליו שבת מחמת 
שכבר קיבל עליו תוספת שבת אבל קודם אפילו אם קבל 

ה מקבל עליו שבת מעמוד עליו לא מועיל כאלו אם הי
השחר ורוצה שכל היום יהיה תוספתו וכי יקבל עליו 
שבת כל יום שישי, אבל זה ברור שלא חייב לקבל עליו 
תוספת ב' שעות ואם רצה לקבל עליו שעה קודם גם 
מועיל, משא"כ בשביעית מחויב בדין תוספת בכל שעור 
הזמן הראוי לתוספת. (עי' שו"ת מנחת שלמה ח"ג סימן 

 "כ).ק

והנה חקרו האחרונים בעיקר הגדר של תוספת שבת 
ויוה"כ, האם האיסור הוא על האדם לא לעשות מלאכה 
קודם השבת ואותם איסורים שישנה בשבת עצמה 
אסורים קודם לכן, או די"ל דקדושת שבת כבר מתחיל 
קודם השבת וא"כ התוספת היא שבת ממש ולכן אסור 

וספת יש חלות בכל דיני השבת בתוספת כיון שע"י ת
קדושת שבת על התוספת, וכתבו האחרונים בס' זכור 
ושמור סימן ד' ובמשנת יעב"ץ הלכות שמיטה ויובל פ"ג 
לציין דברי הגמ' במועד קטן ד"ג ע"ב יכול ילקה על 
תוספת לפני ר"ה דלומדים מהפסוק מבחריש ובקציר 
תשבות, והגמ' מביאה אח"כ שפטור מכח הפסוקים, 

ה יש הו"א שיהיה מלקות בתוספת ומקשים התוס' למ
והלא לא כתוב בתוספת לאו אלא עשה גרידא "בחריש 
ובקציר תשבות"?, ומתרצים התוס' "איכא למימר 
דמבחריש ובקציר מפקינן דצריך תוספת, כלומר 
שהשביעית מתחילת משנה השישית וכל דין שביעית 
יהיה לשישית, דהכי קאמר רחמנא דשביעית מתחלת 

ית וא"כ הוא השביעית", דהיינו קודם שנת שביע
שמתחיל קדושת שביעית קודם ולכן היה הו"א שיהיה 
מלקות כמו בשביעית עצמה. אולם בחידושי הריטב"א 
(שם) מביא בשם רש"י דמפרש "יכול ילקה על תוספת 
שביעית היינו מכת מרדות מדרבנן עד שתצא נפשו דומה 

  הרה"ג אליקום דבורקס

 

רש"י דיסוד דין תוספת לזה שאמרו עשה סוכה ואיני עושה". ומשמע מדברי 
שביעית הוא לא בעצם שנת השביעית אלא דהתוספת היא באיסור עבודת 
קרקע, והינו דאיסור חרישה וקצירה שיש בשביעית מתחיל בשנה השישית 
אבל לא דהשביעית מתחלת משנה השישית, ועל כן יש בתוספת שביעית רק 

דעדין השנה  איסור עשה מבחריש ובקציר תשבות אבל אין בה מלקות כיון
השישית לא שנה שביעית ממילא אין חיוב מלקות רק בשביעית עצמה יש חיוב 

 מלקות.

בשיעורי שבט הלוי שביעית פ"ג אות א' ובס' משנת יעב"ץ יור"ד סימן כ"ח 
כתבו שגדר האיסור בתוספת שביעית שהזמן של התוספת אוסר מצד עצמו 

בערב שביעית בזמן  ולא משום שעושה לצורך שביעית, אלא שהזמן תוספת
שהחרישה מועילה, וזה מה שלומדים מבחריש ובקציר תשבות לרבות חריש 
הנכנס לשביעית דהיינו בזמן שהחרישה מועילה לשביעית אסור לחרוש משום 
שבזמן זה חל דין תוספת, וזה מה שפירש רש"י ד"ט ד"ה חריש שלא יחרוש 

ן כוונתו שרק חרישה שדה אילן אלא ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית דאי
שמועילה לשביעית אסורה, אלא שבזמן שהחרישה מועילה לשביעית חל דין 
תוספת שביעית (עי' שו"ת אגרות משה יור"ד ח"ג סימן ק"ל ובס' מנחת שלמה 

 (אויערבאך) שביעית פ"א מ"א).

המנחת חינוך במצוה קי"ב כתב לחדש דהבדל גדול יש בין שבת לשביעית, 
ור מן התורה הוא רק אם האדם עושה מלאכה בעצמו דבשבת ויו"ט האיס

ואם עושה מלאכה ע"י גוי אין איסור מן התורה רק שבות (עי' בבא מציעא 
ד"צ ובשבת קכ"ג), ואם משאיל או משכיר בהמתו לגוי עובר משום שביתת 
בהמתו דיש איסור מן התורה ככתוב "למען ינוח שורך וחמורך", אולם 

ארץ כגון שחורש וקוצר שדהו ע"י גוי הגם שאינו בשביעית אם עושה עבודת ה
עובר בלא תעשה "שדך לא תזרע", אך בעשה "דושבתה הארץ" עובר על עבודת 
קרקע אפילו ע"י אחרים שכתוב "שנת שבתון יהיה לארץ" מבואר בגדר 
הכתוב דהארץ תשבות, וכמו שמצווים על שביתת בהמתו מוזהרים על שביתת 

י או לישראל השדה, המשכיר עובר משום הארץ בשמיטה והמשכיר לגו
שביתת שדהו, (עי' גליונות אבי עזרי על המנ"ח ובס' חוט שני הלכות שביעית 

 פ"א ה"א שתמהו על דבריו).

הגר"נ קרליץ מרן 
 שליט"א

 בן איש חי 
כדאי לאדם להלוות פרוטה לפני ראש השנה ולא יכתוב , כתב רבינו הבן איש חי

פרוזבול על זה וכיוון שיגיע ראש השנה שלא מוצאי שמינית ישמט החוב ומקיים 
הרי מוכרחת הלוואה זו להיות , הזה ורבים תמהו איך יתכן כדבר. מצווה בזה

לשעות מספר כי אם ההלוואה פרעונה לאחר ראש השנה נחשב מלווה חברו 
ובהכרח שההלוואה לזמן קצר והלווה לא , לעשר שנים שאין שביעית משמטתו

ואם כן מה מצווה היא זו שמכשילו , עומד בתנאי ההחזרה ופושע ולא מחזיר
אכן תמיהה זו אין בה ממש משום שגם . זירללווה שמגיע זמן הפירעון ולא הח

בהגיע זמן הפירעון אם ידוע שהמלווה לא מקפיד אין איסור לעכב את הממון 
 .כאשר המלווה לא תובעו וממון זה שביעית משמטתו ומקיים מצווה

 השבת גזילה
מי שגזל ממון וערב שנת השמיטה פנה אל הנגזלים והודיעם וגם ביקש מהם 

. והיינו זקף במלווה, זיר עכשיו אלא שיהיה חובו להם הלוואהשיוותרו לו שלא יח
ועשה להם כזאת משום שמכיר את הנגזלים שהם עמי ארצות ולא יעשו פרוזבול 

נראה דלאו שפיר עבד משום . והוא מערים עליהם כדי להפטר מהשבת הכסף
שלא קיים מצוות השבת גזילה שאין אתה יכול לומר על תחבולה כזו שקיים 

זאת ועוד יש להסתפק שמא הפיכת הגזל למלווה נחשבת למקח , והשיב מצוות
ושמעתי לומר מי שגזלו ממנו ממון הרבה ויודע שלא יחזירו לו והוא . טעות

שיזקוף את חובם , רוצה למחול להם כדי שלא יעברו על איסור לא תגזול
 במלווה ויעשה קניין סודר על כך ולא יכתוב פרוזבול ונמצאת שמיטה משמטת

 .ודברי פי חכם חן, וקיים מצוות שמיטת חובות על ידי שחוב הגזילה נתבטל

 אשפה

צ כתב ששאריות של פירות שביעית אפשר להניחם בשקית "בספר אורל
והוכיח זאת מהירושלמי שגרם ביזיון מותר ואף זאת נחשב . ולהשליכם לאשפה

פעם הנה במציאות אוספי האשפה דוחסים את האשפה כפעם ב. גרם ביזיון
נמצא הזורק מכשילו . וכשיהודי עושה זאת הרי איבד פירות שביעית בידיים

איסור דרבנן בשוגג 'ד כתב "רל' באיסור דרבנן במתעסק ואף כי בנתיבות בסי
ד משמע שהמחלל שבת בשוגג "ס רל"ב בסו"אבל במשנ' כמאן דלא עבר דמי

נחת שלמה ת מ"וראה בשו. בדרבנן צריך להביא כפרה אשר מוכח שעבר איסור
 .שהאריך להוכיח דלא כהנתיבות

 ביטול

הרי מניח השקית לא עשה מאומה כי הפירות , צ"ונראה ליישב דבריו של האורל
והבאים אחריו ומניחים שקיות אשפה אין הם , עדיין שלמים ואינם מבוזים כלל

ויש לומר כי אז קדושת הפירות בטלה . יודעים מזה ומבטלין שקית זו חד בתרי
אף קדושת פירות אלו בטלה , כפי שאנו נוקטים שתרומה בטלה ובטלה קדושתה

מ נמצא שמניח "ומ. ומשום כך אין לחשוש במה שאחר כך הפירות נדרסים, ברוב
את הפירות במקום שתבטל קדושתן ואפשר אף פעולה זאת נחשבת ביזוי פירות 

 .ע"שביעית וצ

 גרמא

צ שגרמא מותרת יש לשאול ממה שכתב "על מה דפשיטא ליה לאורלוהנה 
הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואכלה אין מחייבים 'ה "ה ה"ם בפ"הרמב

, ומשמע כי אילולא הפסוק היה חייב להחזירה', אותו להחזירה שנאמר לבהמתך
משמע שאם גוי בא לאכול ' ק ד"ד ס"י' א סי"ודע כי בחזו. והרי זה גרמא

כמו כן בהמה האוכלת בתלוש מעכבין אותה משום שזכו בה . ן אותומעכבי
ודע כי מפורסם ממרן . וכל זה גרמא הוא ומוכח שגרמא אסור. הבעלים

וכתב בדרך אמונה , א שצריך למנוע את הילדים שלא יבזבזו את האוכל"החזו
 . ח שזה משום חינוך אבל גרמא מותר"ציון ההלכה כ' בפרק ה

 שמפו

מהסבונים המשמשים לסיכת הראש מעורבים בהם פירות שונים  ידוע כי הרבה
אומרים כי דבר זה מחזק את שורשי " המומחים"אבוקדו ועוד ו, כגון מנגו
האם מותר לעורכו ולעשותו והאם , והסתפקתי לעניין שמפו בזמננו. השיער

ונראה פשוט שאסור לעשות זאת שהרי מבואר . מותר לקנותו ולהשתמש בו
לא יפטם את השמן ומפורש שהטעם ,, ו"מהלכות שמיטה הה "ם פ"ברמב

ואף אם , ופשוט אם כן שעוברים איסור, משום שמפסידו מכלל אכילה
משתמשים בפירות שהסריחו אם ראויים הם למאכל בהמה עדיין קדושת 

המשתמשים בשמנים , והנה. ד"ק ל"ה ס"ראה דרך אמונה פ, שביעית עליהם
הגו במקומם אין בזה איסור אבל לא יוכלו כמות שהן לעדן את גופן שכך נ

ופשוט שאין . לעשות זאת בבית הכסא או בבית המרחץ משום ביזיון קודשים
אין ' הלכה ז' ם פרק ה"להשתמש בשמן לסוך את צירי הדלת כמבואר ברמב

 .וכן אין להבריק כלים על ידו, חוסמין בו תנור וכיריים
 

חקירות הלכתיות
 ט"אהרה"ג אלחנן פרץ שלי



   

 פוטו
 סטודיו

 איצחק סורוצקין שליט" הגאון רבי
 ראש ישיבת טעלז ומתיבתא דלייקווד

 
 

 בדין תוספת שביעית ותוספת שבת
 

בשביעית פ"א מ"ד איתא, על הכתוב בחריש ובקציר תשבות, אצ"ל חריש וקציר       
של שביעית, אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית, ומכאן ילפי' דין 

קאי על תוספת שביעית תוספת שביעית. והנה בתוס' רע"א שם הק' מנ"ל למדרש ד
דילמא קאי על תוספת שבת בראשית. והביא שם דברש"י ר"ה ט ע"א כתב, דע"כ 
אע"ג דרישא דקרא בשבת קאי דכתיב ששת ימים תעבוד, סיפיה אשביעית קאי, 
דאי אזיל על שבת וכי חריש וקציר הוא דאסיר ושאר מלאכות שרי, והק' הרע"א, 

וספת שבת, ולא רצה התורה לאסור בתוס' דמ"מ עדיין קשה קצת דדלמא קאי על ת
 שבת רק מלאכת חרישה וקצירה ולא בשאר מלאכות.

דאתיא מבחריש  שביעיתוהנה במועד קטן ג' ע"ב איתא, יכול ילקה על תוספת       
ובקציר תשבות, ונסיב לה תלמודא קרא לפטור, ובתוס' שם ד"ה יכול כתבו, וא"ת 

ו אלא עשה גרידא בחריש ובקציר תשבות, מלקות מנלן והלא לא כתיב בתוספת לא
איכא למימר דמבחריש ובקציר מפקינן דצריך תוספת, כלומר שהשביעית מתחלת 
משנה השישית וכל דין שביעית יהיה לשישית. ומבואר בדברי התוס' דתוספת 
שביעית הוי תוספת בעצם השביעית, שהשביעית מתחלת משנה השישית וכל דין 

ע"כ יש בתוספת שביעית מלקות מן התורה כמו בשנה שביעית יהיה לשישית, ו
 השביעית. 

ולדברי התוס' י"ל בישוב קו' הרע"א, דה"ה אילו קרא בחריש ובקציר היה על       
שבת, היה התוספת בעצם השבת, דהשבת מתחיל מבעוד יום, וכל דין שבת יהיה 

ישה וקצירה, לתוספת מבעוד יום, ובתוס' שבת כל מלאכות יהיו אסורין ולא רק חר
 ומשו"ה דרשינן דקרא דבחריש וקציר קאי אשביעית ולא אשבת.

והנה הט"ז באו"ח סי' תרס"ח הביא בשם המהרש"ל, שלא לאכול בכניסת יום       
שמיני עצרת עד הלילה, דא"כ היה צריך לברך לישב בסוכה כיון דעדיין יום הוא, 

ר היום, דזה אינו דנהי ואין לומר דכיון דמוסיף מחול על הקודש א"כ כבר עב
דמוסיפין וכו', אבל לא לעשות לילה וכו'. והט"ז שם חולק על המהרש"ל, דודאי מי 
שמוסיף מחול על הקודש, הוא עושה ע"פ ציווי תורתנו, כבר חלף והלך ממנו חובת 
היום מה שהיה עליו קודם זה, והוי כמו בלילה ומחר ממש, עכ"ל. הרי דדעת הט"ז 

קודש הוה כמו בלילה ומחר ממש, דהתוספת הוי בעצם היום, דתוספת מחול על ה
ובתוספת שבת ויו"ט כבר התחיל השבת ויו"ט, והמהרש"ל כתב דלא הוי כמו 

 שהתחיל כבר יום השביעי והיום של יו"ט.

אכן נראה דאף למהרש"ל שאין הביאור בתוספת כאילו עשאו לילה, מ"מ נראה       
שת היום, שחל קדושת שבת ויו"ט על שהדין של תוספת הוא להוסיף בקדו

התוספת, ולפיכך הו"ל לאסור כל מלאכות היו אסורין בתוספת שבת ולא רק 
 חרישה וקצירה, ומשו"ה קרא דבחריש ובקציר בע"כ קאי אשביעית ולא אשבת.

והנה הר"ש בשביעית פ"א מ"א הביא דר"ת סובר דתוספת שביעית נאסר רק       
ש ובקציר תשבות, אבל בנטיעה ליכא תוספת שביעית בחרישה וקצירה דכתיב בחרי

מדאו'. ולפי ר"ת לכאו' בהכרח דיסוד דין תוספת שביעית לא הוי בעצם השביעית, 
שהשביעית מתחלת משנה השישית, וכן לא הוי דין בחלות קדושת שביעית שחל 
קדושת שביעית על התוספת, אלא התוספת הוא באיסור עבודת הקרקע, וס"ל עוד 

 יסור חרישה וקצירה שיש בשביעית מתחיל בשנה השישית, אבל בנטיעה לא.דרק א

ולדעת ר"ת, לכאו' גם בתוספת שבת, אם הוה ילפינן מבחריש ובקציר תשבות,       
לא היה דין תוספת בחלות קדושת היום, אלא היה רק דין תוספת באיסור מלאכה 

מתחיל מבעוד יום. שיש בשבת ויו"ט,  שאיסור המלאכה שיש בשבת ויו"ט היה 
ולדידיה שפיר הק' רעק"א, דילמא קרא דבחריש ובקציר תשבות קאי באמת על 
תוספת שבת, ולא רצה התורה לאסור בתוספת שבת רק מלאכת חרישה וקצירה, 

 ולא שארי מלאכות.

והנה במנ"ח במצ' לב כתב דכל הל"ט מלאכות, כולם הם משם אחד, מלאו דלא       
לדעת רש"י בשבועות דף כ' ב' שבכל עבירה צריך להתרות תעשה כל מלאכה, ואף 

גם מאיזה לאו הוא עובר, במלאכת שבת צריך להתרות רק שעובר משום לא תעשה 
כל מלאכה, אבל אי"צ להתרות בו משום איזו מלאכה מהל"ט מלאכות שהוא עובר, 
דמה לי משום איזה מלאכה ביו כך כל מלאכה עובר משום לאו שלא תעשה כל 

 ה [ועי' מש"כ בזה בגבורת יצחק פ' ויקהל סי' קל].מלאכ

ולפ"ז נראה דדוקא בשביעית שכל עבודה מעבודות הקרקע אסור בלאו בפני       
עצמו, בזה ס"ל לר"ת די"ל דדוקא איסור חרישה וקצירה שיש בשביעית מתחיל 
משנה השישית, ולא איסור נטיעה, אבל בשבת דכל הל"ט מלאכות כולן משם אחד 

דלא תעשה כל מלאכה, בזה א"א לחלק ביו המלאכות, ואם יש דין תוספת  מלאו
 באיסור מלאכה שיש בשבת ויו"ט, בהכרח שהדין תוספת הוי על כל מלאכת שבת.

והנה בר"ה דף ט' ע"א, ילפינן לר"ע תוספת שבת מתוספת שביעית, ובגליון       
בתוספת, רק  הש"ס לרע"א שם תמה לשי' ר"ת הנ"ל, הא בשביעית אינו אסור

בחרישה וקצירה אבל לא בנטיעה, וא"כ בשבת מנ"ל תוספת בשאר מלאכות. אולם 
לפי המבואר א"ש, דדוקא בשביעית דכל איסור עבודת הקרקע הויא איסור בפ"ע, 
בזה אפשר לחלק שהדין תוספת לא יחול על איסור נטיעה, אבל בשבת שכל הל"ט 

, בע"כ שהדין תוספת הוא על כל מלאכות הוי מלאו אחד של לא תעשה כל מלאכה
 מלאכות שבת, ומשו"ה שפיר ילפינן תוספת שבת משביעית.

 (גבורת יצחק שביעית)      

 לעילוי נשמת  
 בן ר' אליהו ואסתר זר רבי יצחק 

 
 

העשיר שלא ניאות לשמט 
 חובותיו מחמת ענוה

 
מסעותיהם של האחים הצדיקים רבי אלימלך ורבי 
זושא מאניפולי להשיב ליבות אחיהם התועים 
לכור מחצבתם ידועים הם לרבים, מאורע ייחודי 
אירע באחד ממסעותיהם, השנים התארחו אצל 

ת אושפצין, והלה שהיה עשיר אחד מעשירי קהיל
גדול וירא שמים קטן, התרברב באוזני אורחיו, 
בתארו את מעשי החסד הרבים שהוא עושה 
בנתינה הגונה לכל אלו שמזלם לא שפר עליהם 
והם נאלצים לכתת רגלם למצא מעט מחיה 

 לביתם.
בתוך כדי הדברים אמר אותו עשיר, כי לו היה נוהג 

הוא היה יורד בזמנינו שמיטת כספים לבטח 
מנכסיו, כי ההלואות המרובות שנותן הוא לכל 
סובביו המסכנים הם לזמן רב הרבה יותר משבע 
שנים, ולבטח שנת השביעית שעוברת באמצען 
היתה משמטת את החובות וכך נמצא שהיה נאלץ 

 ליפרד מתוארי כעשיר העיירה. 
מנהג היה לו לאותו עשיר, שכל אחד ואחד 

ולעיתים  -לשולחן שבת  מהאורחים שהסבו עמו
הגיע מספרם לעשרות, היה אומר דבר תורה 
הקשור בפרשת השבוע או בענייני דיומא. נוהג זה 
היה מפורסם בין האורחים, וכל אחד ואחד מהם, 
אפילו הפשוטים ועמי הארצות, השתדל להכין 
לקראת כל סעודה דבר תורה, כדי להשביע את 

 רצון המארח ולשמח את ליבו.
הכנסת הסתיימה -הגיע. התפילה בבית ליל שבת

והעשיר פסע לביתו ושובל ארוך של אורחים צועד 
בעקבותיו. לאחר שקידש המארח על היין 
והאורחים נטלו את ידיהם לסעודה, החל העשיר 

 לכבדם, זה אחר זה, לומר דבר תורה.
ואמנם כל אורח בתורו שאל, הסביר, פירש או 

דנותו. העשיר ציטט, איש איש לפי רמתו ומידת למ
היטה אוזניו כאפרכסת וניכר היה בעליל כי הוא 
רווה רוב נחת מדברי התורה עצמם וגם מהמנהג 
שהנהיג בביתו. ובכל פעם כשסיים אחד הנואמים 
דבריו, היה נוהג העשיר לומר, שווארט זה הוא 

 עצמו אמר לפני כך וכך שנים וכו'. 
לא הגיע תורו של רבי זושא, אולם הוא ישב דומם ו

פצה את פיו. דחק בו המארח, אך רבי זושא הוסיף 
לשתוק. "וכי לא ביקשתיך להכין דבר תורה 
לסעודה?!", השתומם העשיר, "אינך יודע את 
מנהג הבית?!", הוסיף בנימת גערה. ורבי זושא 

 עדיין מחריש.
כעבור רגע התעשת העשיר וחייך אל רבי זושא 

מחר, חיוך סלחני. "אם כן, הכן נא דבר תורה ל
 לסעודת יום השבת", הפטיר ועבר אל האורח הבא.

למחרת שב ר' יעקב והזמין את האורחים הרבים 
תורה. כשהגיע תורו של רבי זושא פנה -לשאת דברי

אליו המארח בשמץ של עוקצנות: "נו, ודאי היה 
תורה כלשהו; פתח -לך די והותר זמן להכין דבר

מוצא פיך ויאירו דבריך!". הכול ציפו בסקרנות ל
 פיו של האורח השתקן.

"אינני למדן גדול", פתח רבי זושא ואמר, "אך 
בבוקר, לאחר התפילה, אמרתי כמה מזמורי 
תהילים, ובהגיעי לפסוק (י,ג) 'כי הילל רשע על 

הרי הילל הזקן  -תאוות נפשו', הייתי כמשתומם 
צדיק גדול ועניו היה, ומדוע אפוא הוא נקרא 

 'רשע'?".
צחוק למשמע הקושיה חלל החדר התמלא 

ה'גאונית' של האורח האלמוני. גם העשיר נשך את 
שפתיו בחמלה בהתאמצו לכלוא את צחוקו. "זאת 

 הקושיה", אמר, "ומהו התירוץ?".
"חשבתי להסביר זאת כך", אמר רבי זושא והישיר 
מבט אל העשיר: "אם יצר הרע ינסה להסית יהודי 

אי לא לעבור עבירה מגונה ומכוערת, סתם כך, וד
יד חכם, ירא ישמע לו ואף יטען כנגדו, 'מה לי תלמ

ולשטות זו'. מה יעשה אפוא  -שמים ועשיר גדול 
יצר הרע ויצליח? יכניס בליבו של היהודי מחשבה 
של ענווה ושל שפלות עצמית. כך יצליח לפתותו 
לדבר עברה, שהרי על אדם שפל ופחות ערך אין 
להתפלא כל כך שהוא עובר עבירה, והוא ידאג 

ך מעשי למצא לו את האמתלה הנוחה למעידתו, כ
חסד יכולים לחפות על מצוה חשובה כשמיטת 

 כספים... 
זהו שאמר דוד המלך 'כי הלל רשע על תאוות נפשו' 

כלומר, לפעמים הרשע עוטה עליו את גלימת  -
הענווה של הלל הזקן כדי למלא את זממו ולממש 

 את תאוות ליבו".
עם צאת השבת הסתגר העשיר עם רבי זושא בחדר 

יקון ולתשובה על כמה וכמה וביקש ממנו דרך לת
 חטאים שב'ענווה' יסודם.

 
 

 וכי תאמרו מה נאכל
 

פרשת (התורה הקדושה אומרת בפרשת השמיטה 
וכי תאמרו מה נאכל בשנה ): "כא-כ, בהר כה

השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו וצויתי 
התבואה  את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את

 ". לשלש השנים
מביא בשם אחיו ) בהר' פר( נועם אלימלךק "בספה

דיש ] ל"זצ זושא' הרבי רק "הרה[החסיד המפורסם 
שדרך , לדקדק היות שהתורה יצאתה בכאן מדרכה

הקרא לכתוב איזה יתור לשון בפסוק אפילו אות 
אחת ועל ידי זה מתורץ כמה קושיות אבל הקושיא 

כאן נכתב הקושיא וטוב לא נכתב בעצמה בתורה ו
וממילא לא , היה שלא לומר כי אם וצויתי את ברכתי

 . יקשה שום אדם לומר מה נאכל
כל הטוב והחסד שיש בעולם : ומתרץ בהסבר נפלא

הזה מושפעים מהעולמות העליונים בצינורות השפע 
מטבעם של . ת כשברא את עולמו"שאותם קבע השי

ידי צינורות אלו שהשפע היורד בהם הוא תמ
ת בחסדו הוא מכין מזון לכל "שהרי השי, ואינסופי

בריותיו אשר ברא ומאז בריאת העולם מקבל האדם 
אלא שהשפע היורד . בצינורות אלו את כל צרכו

בצינורות אלו מותנה בכך שאין דבר מה המעכב 
שאם כן הרי שאותו דבר המעכב , ומפריע את הירידה

עד לכך ל "יכול להחליש ולעכב את ירידת השפע רח
 .שהצינור לא ישפיע אליו כלל

י "עפ(וכדי לסבר את האוזן נבין זאת בדרך משל 
). א"ר ישראל דנדרוביץ שליט"ביאורו של ידידי הג

בצינור גשמי הבנוי באופן אנכי ודרכו זורמים מים 
כל . מהקומה העליונה של הבית לקומה התחתונה

הרי שהמים זורמים , עוד שהצינור נקי מכל פסולת
הרי , אם נצטבר בצינור מעט לכלוך. ח גדולבכו

. אלא שהזרימה חלשה יותר, שהמים עדיין זורמים
ואם הצינור מתמלא בפסולת הרי שהפסולת מעכבת 

עד לכך שבקומה התחתונה לא , את זרימת המים
 .יהיו מים כלל

הצינור הרוחני שדרכו עוברת ההשפעה מהעולמות 
, ת"בהשי העליונים הוא האמונה והביטחון של האדם

וככל שהאמונה והביטחון חזקים יותר כך גם הצינור 
, וכן להיפך. מתרחב יותר והאדם מקבל שפע רב יותר

ככל שהאמונה והביטחון נחלשים כך הצינור מתקטן 
 . והולך

הוא 'ה "האמונה שצריך האדם להאמין היא שהקב
' המשגיח אמיתי הזן ומפרנס בריות בלי הפסק כלל

בכל לבו ונפשו הרי שהצינורות וכשהאדם מאמין בזה 
ואם חלילה נופל האדם . משפיעים לו את כל צרכו

אז , ואין הוא מחזיק כראוי באמונה זו, ממדרגתו
מחשבותיו אלו פוגמות את הצינור ובכך נפסק אליו 

 . השפע
עדיין לא ידח , גם לאחר נפילה זו ופגימת הצינורות

אליו ת בחסדיו יכול לצוות שיושפע "ממנו נידח והשי
אלא שזהו כבר במידת , השפע כמו שהיה קודם לכן
 .הרחמים ולא במידת הדין

רבותינו הקדושים מאורי החסידות הפליאו בשבח 
והיו קושרים עטרה לראש , ז"אמרתו זו של הרר

 . צדיק בדברי קילוסין על רום גדולת פירוש יקר זה
נמסר כי לאחר  ם"החידושי הריק "בשמו של הרה

ז היה מסיים ואומר "של הרר שחזר על פירושו
' הנה העולם אומרים על הרבי ר: "בכהאי לישנא

ל שלא היה למדן ובאמת לא כן הוא מוכח "זושא זצ
שמשמע ומוכח מתורה הזה שהיה , מדברי תורה הזה

: ק רבי פנחס מקוריץ"השוה לדברי הרה". [גאון
רבי זוסיא : ע אמר"ק רבי פנחס קאריצער זי"הרה"

ופלא שכל , ים רב בעיר אחתהיה שלש עשרה שנ
" שכידוע לא החזיקוהו ללמדן, העולם שכח זאת

ז אות "מערכת הרר, ח מסלאנים"סיפורי מרן הרמ(
' אמרי פנחס'ומשם לספר ; ש קסטלניץ"כתבי רי; יב

 )]. החדש ליקוטי ספורים אות קסו
 

  לל מןעורך הרב ה

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר


