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7שביעית השאלות חלק / השל שביעית דיני משנת

תשס אלול ו"כ'

íìùä úéòéáù éðéã úðùî

jxerd xac

תשמ השמיטה שנת ""לקראת ספרית הוציאה ירושליז "דגל הספר את לאור שביעית" נכתבדיני אשר "

הרה"ע שליט"י אפרתי יוס והרה"ג התורה, פי על החקלאות לחקר המכו של ההלכתית המחלקה ראש ג"א

שליט הייזלר מאיר ר"משה ""א, בישיבת אליהומ שעזכרו """ מתיבתא הילדי גדוליקרית ובהכוונת "

שליט א."הפוסקי

" בספר שביעיתהמיוחד ,דיני לצעירי ובי למבוגרי בי המתאימה המדויקת וההסברה הבהירות הוא "

בס זכה הספר העול"ואמנ וברחבי באר התורני הצבור אצל רבה בהערצה ונתקבל עצומה לתפוצה ד

של הנעלה הרעיו את מלווה ישראל גדולי ברכת כאשר , החינו בבתי הלכתי לימודי כחומר נקבע וא

שביעית. הלכות לימוד החדרת

" תנועת ע בשיתו , לנחו ירושליראינו ""דגל של קונטרס זה לספר להוסי ותשובות, אשרשאלות "

שביעית. דיני כל את היטב לזכור בספר הלומד לכל יעזור

ויה השבע; שנת מצות את בשלמות ולקיו גדולה לתועלת זה שיהיה מתחת"תקותינו תקלה תצא שלא ר

ולהאדירה. תורה להגדיל ונזכה ידינו

תשמ"בס כסלו השמיטה."ד, שנת ז,

jxerd
Îqxhpewa cenild jxc

" הספר סדר לפי ותשובות שאלות של בצורה מסודר השלהקונטרס שביעית צוי"דיני שאלה כל ליד .

" בספר היא, תשובתה מקור א', בפרק א' שאלה לדוגמא: התשובה, השלמקור שביעית ב,"דיני סעי ,

השאלות. לכל התשובות מוגשות הקונטרס ובסו

העצמית. הבנת להוספת אלו בהלכות תלמוד לשנ המעוניני לצעירי בעיקר מופנה הקונטרס

" מהספר פרק של לימוד לאחר היא, המוצעת השלהדר שביעית :"דיני

בספר.`. לעיי בלא עליה להשיב ולנסות הפרק, על בשאלות לעיי

.a.לענות לנסות ואז המצוי המקור לפי בספר לעיי יש התשובה בפתרו קושי יש א

.b.נכונה התשובה שאכ ולראות הקונטרס, שבסו התשובות ע להשוות כדאי הפתרו לאחר

dglvd zkxaa

dipyd dxecdnl mixac
" הספר של השניה המהדורה את אנו מגישי התורה לנות והודיה שבח שביעיתמתו דיני ."משנת

מבחני לקראת בספר, נעזרי ישראל ילדי אלפי אלפי כאשר הראשונה המהדורה אזלה ימי חודשי תו

" הספר על העולמי "ההלכה שביעית חינוהשלדיני מוסדות מאות מקרב נוער בני לרבבות שיערכו "

שע ההלכה לימוד להחדרת העולמי המפעל בארגו כולו, היהודי העול ""ברחבי דגלי התרבות קר

."ירושלי
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ובזכות שלפנינו, בספר להעזר לתלמידיה שהמליצו החינו מוסדות ומנהלי ראשי למאות נתונה תודתנו

" של שביעית בדיני ההלכה מבחני לקראת הנערכי נוער בני רבבות בקרב ביותר לשימושי הספר קרהפ

ירושלי דגל ."התרבות

התשנ"בס השמיטה שנת בטבת, כב ד"ד,

.e .n .p

íéðéðòä ïëåú

cenra zeaeyz±±±±cenra zel`y

`ean

:` wxtהשמיטה שנת

:a wxtשביעית ערב

:b wxtבשביעית האסורות למלאכות פתיחה

:c wxtוכלליה דאורייתא מלאכות

:d wxtוכלליה דרבנ מלאכות

:e wxtותולדותיה זריעה

:f wxtותולדותיה חרישה

:g wxtזמירה

:h wxtודריכה בצירה קצירה

:i wxtהשקאה

:`i wxtנוי בגינות השוט הטיפול

:ai wxtובית עציצי

:bi wxtומצוותיה שביעית פירות

:ci wxtשביעית פירות הפקרת

:eh wxtספיחי

:fh wxtהפסד ואיסור שביעית בפירות שימוש

:fi wxtשביעית בפירות סחורה

:gi wxt?השמיטה בשנת וירקות פירות קוני כיצד

:hi wxtנוי פרחי

:k wxtדי בית אוצר

:`k wxtביעור מצות

:ak wxtונעבד שמור
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:bk wxtשביעית בפירות ומעשרות תרומות

:ck wxtהשביעית על חשוד

:dk wxtשביעית ar±±±±hkמוצאי

:ek wxtבשביעית המיני ארבעת

:fk wxtלאר חו לב שביעית דיני

:gk wxtכספי שמיטת

:hk wxtכספי שמיטת דיני

:l wxtפרוזבול

:`l wxtהפרוזבול דיני

c"pyz'd dhiny zxecdnl mixac

ספר של זו חדשה ziriay"מהדורה ipic zpyn"הספר של החדשה ההוצאה סדר לפי ומסודר "ipicערו
,"mlyd ziriay.שבו התוספות על ותשובות שאלות הכולל

הרב ידידי הברכות ממקור הברכה על yextיעמדו iav ilztpיו"שליט ""א, של הרוחנית ההנהלה קרר

ירושלי דגל זה."התרבות קונטרס של לאור בהוצאתו וסייעני עודדני אשר ,

ה'תשנ"בס השמיטה, שנת ערב אלול, כב ד"ד,

yitqie dypn

`eanl zel`y
ל`. המקורות את התורה.שמיטה"ציי מ "

.a?השמיטה במצות יש חלקי כמה

.b?השמיטה לשנת יש שמות כמה

.c?בשביעית יש תעשה ולא עשה מצות אלו

.d" ?שמיטההא הגו חובת או באר התלויה מצוה היא "

.e" מצות בחושמיטההא ג נוהגת ל?""

.fה היתה נמק.שמיטה"מתי הראשונה? "

.g?יובל יש זמ כמה וכל התורה. מ מקורו ציי יובל,

.h?ומדוע הזה, בזמ א יובל מצות נוהגת מדאורייתא הא

.i?יובל מצות נהגה בבל מגלות ישראל בני כשחזרו הא

.`iתשנ שנת ""א תחול מתי יובל, שנת היתה תשנשמיטהה שנת אחר ראשונה ה?""

.ai"שמיטה? מדרבנ או מדאורייתא הזה בזמ "

.bi" מצות לקיי מדרבנ חיוב יש היובלות שבטלו הזה בזמ ומדוע?"יובלהא , כספי שמיטת ומצות ,

.ci?השמיטה מצות טעמי ה מה

.eh?שביעית שומרי מעלת מהו

.fh?זו מצוה לשמור חייב מי

.fi?ומדוע בה, חייבת אשה והא גרמא, שהזמ עשה מצות היא הא שמיטה

.gi?שמיטה של עשה במצות חייבי קטני הא

.hi?ומדוע בשמיטה, בזריעה מלהתעסק הקטני בניו את למנוע חיוב יש הא

.k?ומדוע שמיטה, מצות על מברכי הא

.`k?שמיטה לשומרי יש שכר איזה

.ak? החרב אחר ג היא קודמת בתשובה האמור השכר הא
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.bk?כהילכתה שביעית שומרי אי בא העונש מהו

.ck?שנה שבעי היתה בבל גלות מדוע

.dkחז תיקנו י"מדוע שבתפילת השביעית בברכה גאולה ברכת לומר ח?"ל

'à ÷øôì úåìàù

äèéîùä úðù

.`" שנת היא שנה איזה היו לחשב אפשר a)?"שמיטהכיצד 'irq)

.a" שנת ולקיי למנות ישראל החלו b)?"שמיטהמאימתי 'irq)

.bה" מצות ?שמיטהא מדרבנ או מדאורייתא חיובה הזה בזמ "(c 'irq)

.cה שנת מתחילה מסתיימת?שמיטה"מתי ומתי "(d 'irq)

.d" ברכת לבר חיוב יש "שהחיינוהא של עשה מצות קיו על e)?"שמיטה" 'irq)

.e?השמיטה שנת בערב לחשוב צרי אד e)מה 'irq)

.f?השביעית של השנה בראש לומר ראוי f)מה 'irq)

'a wxtl zel`y

úéòéáù áøò

.`" מהי שביעיתהסבר `±b)?"תוספת 'irq)

.aר לפני הזה בזמ ומדוע?"נטיעה אסורה, או מותרת b/1)ה 'irq)

.b" "מהי ?שנת מכ בפחות אפי' או תמימה שנה היא הא b/1)ערלה 'irq)

.c?שביעית בערב וקטניות תבואה ירקות, לזרוע מותר מתי b/2)עד 'irq)

.dלר סמו לזרוע כדאי אי לזרוע?"ממתי לאיסור לחוש אי שכבר הצמיחה שיעור ומהו b/2)ה, 'irq)

.eר בערב ליטע מותר ע ממש?"איזה b/3)ה 'irq)

.f?ומדוע השמיטה, שנת בערב וקטניות תבואה, ירקות, לזרוע כדאי מתי c)עד 'irq)

.g" לפני להקדימ ויכול הפסד במקו בשביעית המותרות מדרבנ צרישמיטהמלאכות הא "

? c)להקדימ 'irq)
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'b wxtl zel`y

úéòéáùá úåøåñàä úåëàìîì äçéúô

מ`. אסורי הא , אבני סיקול , ודישו זיבול השקאה בצירה, קצירה, נטיעה, חרישה, זמירה, זריעה,

זאת? למדי ומני , עליה לוקי הא התורה,

.a? מדרבנ האסורות לבי מדאורייתא האסורות מלאכות בי בדיני ההבדל מה

.b?יתקלקל לא שהשדה כדי השדה את להשקות מותר הא

.c?בשביעית הגדלי בפירות היזק במקו דרבנ מלאכות התירו הא

'c wxtl zel`y

ïäéììëå àúééøåàã úåëàìî

.`? איל נטיעת ג כולל התורה מ זריעה איסור `)הא 'irq)

.a? מהענ חלק זמירת ג כוללת זמירה איסור a)הא 'irq)

.b?התורה מ זמירה באיסור כלולי האילנות כל a)הא 'irq)

.c.נמק לאכול? כדי ולבצור לקצור מותר b/1)הא 'irq)

.d?וקצירה בצירה באיסור כלולי והצמחי האילנות כל b/2)הא 'irq)

.eה בשנת התורה מ האסורות מלאכות פרטשמיטה"ישנ לאחריה. ג האסורות וישנ בלבד "

. b/2)אות 'irq)

.f?וקטניות בתבואה, בירק, באילנות, שביעית קדושת די הקובע זמ b/2)מהו 'irq)

'd wxtl zel`y

ïäéììëå ïðáøã úåëàìî

לעש`. חכמי אסרו מלאכות בשביעית?אלו `)ות 'irq)

.aשאסורה מלאכה לעשות מותר יהיה הפירות של או הע של הפסד כשיש הא

a/1)מדאורייתא? 'irq)

.bלמדי ומני חכמי שאסרו מלאכות לעשות מותר יהיה הפירות של או הע של הפסד כשיש הא

b,a)זאת? 'irq)
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.c?דאורייתא למלאכות דרבנ מלאכות שבי ההבדלי ה a)מה 'irq)

.d,סגולה לעשות מותר הא פירות, שיעשה או נושרי שפירותיו איל על להתפלל מותר הא

a)ומדוע? 'irq)

.e? דרבנ מלאכות לעשות מותר תנאי c)באלו 'irq)

.f?הפסד שיש אפי' , דרבנ מלאכות לעשות אסור גידולי d)באלו 'irq)

'e wxtl zel`y

äéúåãìåúå äòéøæ

זריעה?`. באיסור הכלולות המלאכות ה `)מה 'irq)

.a?סרק איל ליטע מותר a)הא 'irq)

.b? מי גידולי דהיינו , במי לזרוע מותר b)הא 'irq)

.cה לפני לזרוע מותר השמיטה"הא בתו יקלטו הזרעי כאשר d)?"שמיטה"" 'irq)

.d?בשמינית יהא הזרע שקליטת באופ בשמיטה לזרוע מותר d)הא 'irq)

.e? צמחי שאר לזרוע אסור d)ממתי 'irq)

.fפרי עצי לטעת אסור e)(ומדוע)?ממתי 'irq)

.g? מדרבנ או התורה מ אסורות והא דוגמאות, פרט זריעה, תולדות הגדרת f)מהי 'irq)

.h?בשביעית דרבנ מלאכה לעשות מותר g)הא 'irq)

'f wxtl zel`y

äéúåãìåúå äùéøç

.`? מדרבנ או התורה מ איסורה בשביעית `)חרישה 'irq)

.a.נמק מלקות? חייב הא בשביעית `)החורש 'irq)

.b.חרישה תולדות של דוגמאות 4 a)כתוב 'irq)

.c?ומדוע בשביעית, אבני לסקל שמותר מקומות יש b)הא 'irq)

.dלאסו מותר וכיצד?1.הא בגינה, שנצטברו וליכלו בגינה?2.פסולת שהונח e±c)חפ 'irq)

.e?בניה לצור קרקע לישר מותר f)הא 'irq)

.f? מדרבנ או התורה מ אסורות חרישה תולדות b)הא wxt)
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'g wxtl zel`y

äøéîæ

זמירה?`. של השיעור ומה , מדרבנ או התורה מ איסורה `)זמירה 'irq)

.a?הזימור יהיה אופ ובאיזה בשביעית, לזמור מותר מקרה a)באיזה 'irq)

.bמ האסורה זמירה איסור על לוקי b)התורה?הא wxt)

'h wxtl zel`y

äëéøãå äøéöá äøéö÷

ומה`. , מדרבנ או מדאורייתא הוא שהפקיר, שדהו את בשביעית ולקטו ולבצור לקצור האיסור הא

אחר? של בשדה ובוצר בקוצר `,a)הדי 'irq)

.a?הפקר בשדה בשביעית לקצור מותר תנאי `,c)באלו 'irq)

.b?לביתו ולבצור לקצור המותרת הכמות c)מהי 'irq)

.c?ומדוע שביעית, קדושת בה שיש תבואה ולדוש ענבי לדרו מותר d)הא 'irq)

.dכדרכו בשביעית לקצור מותר מקרה dgizt)(ומדוע)?באיזה 'k wxt .e 'irq)

'i wxtl zel`y

äà÷ùä

.`? מדרבנ או התורה מ אסורה הא בשביעית, `)השקאה 'irq)

.a?ומדוע בשביעית, להשקות מותר שדה b)איזה ,a 'irq)

.bי ""בפרק שבספר השלא שביעית המבוארידיני הנוספי הדיני ה מה השקאה, דיני על ג מדבר "

. d)ש ,c `"i wxt)

.c?ההשקאה בצורת הגבלות ישנ הא בשביעית, בו להשקות שמותר c)בשדה 'irq)

.dע המבוצעי ודישו השקאה ומדוע?"הא בשביעית, מותר מחשב d)י 'irq)

.e?מהו , די למדנו השלחי בית e)מהשקאת 'irq)
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`"i wxtl zel`y

éåð úåðéâá óèåùä ìåôéèä

את`. או הע את להציל כדי התורה מ שאסורות מלאכות בשביעית לעשות מותר הא

`)הפירות? 'irq)

.a?הפירות את או הע את להציל כדי דרבנ מלאכות בשביעית לעשות מותר d'הא wxt .a 'irq)

(c,b

.b?בשביעית דרבנ מלאכות הותרו נזק לאיזה c,b±d"t)מחשש ,a 'irq)

.c?הגבלה ללא בשביעית להשקות מותר b)הא 'irq)

.d? הגשמי בימות להשקות מותר c)הא 'irq)

.e? בקי אפי' להשקות אי צמחי סוג c)באיזה 'irq)

.f?ומדוע בממטרה, או ביד עדיפות יש הא להשקות, שמותר d)באופני 'irq)

.g?לגינה המי ישפכו שלא להזהר יש הא המרפסת את או הבית את e)כששוטפי 'irq)

.h?ומדוע לגינה, מטפט ממנו שיוצא שהצנור מזג להפעיל מותר e)הא 'irq)

.i?מותרת צמחי על ידי נטילת f)הא 'irq)

.`i?אסור ומתי שנה?, בכל כמו לנכש מותר והא בשביעית, לנכש מותר i)מתי ,h ,g 'irq)

.ai?בשביעית וחצירו גינתו לנקות מותר i`)הא 'irq)

.bi?בשביעית ולדש לזבל מותר ai)הא 'irq)

.ci?מותר ומתי בשביעית לעדור אסור ci,bi)מתי 'irq)

.eh?דשא לכסח מותר eh)הא 'irq)

.fh? פרחי או שושני או ורדי לגזו מותר gi±fh)הא 'irq)

.fi?חיה גדר לגזו מותר hi)הא 'irq)

.gi.נמק ומדוע? זה, היתר לעשות רצוי אי חי, גדר לגזו חכ שהתיר k)במקרה 'irq)

.hi?מותרת צמח או ע וקשירת תמיכה k`)הא 'irq)

.k.נמק ? דרבנ מלאכות מחמתו להתיר יש והא נוי, בצמחי זמני לנזק דוגמא ak)ת 'irq)

.`k?מהאבק העלי את בשמיטה לנקות מותר ak)הא 'irq)

.ak?העובד או השדה בעל איסור, עובר מי אחר, יהודי של בשדה bk)העובד 'irq)

.bkעליו כיצד שביעית, שומרי שאינ דיירי ג ש וגרי משותפת, גינה בו שיש משות בבית שגר דייר

" ותשלומי המשותפת, הגינה בעני הביתלנהוג ומדוע?"ועד ,(ek±ck 'irq)

.ck?לחבירו גינה ע בית שמשכיר מי על מוטל fk)מה 'irq)
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.dk,אסורות מלאכות בשדהו עושה השות או שהשוכר כשרואה לנהוג לשות או למשכיר יש וכיצד הא

gk)ומדוע? ek 'irq)

.ek?מחזיק שהשוכר עציצי לעני לנהוג למשכיר יש וכיצד hk)הא 'irq)

.fk? עציצי מתנה ולקבל לקנות מותר l)הא 'irq)

a"i wxtl zel`y

úéáå íéöéöò

לדינא?`. ההלכה ומה פרט, שביעית, בדיני נכלל בית (dgizt)הא

.a?שבשדה עצי בתו לשתול או לזרוע מותר (dgizt)הא

.b" איסור בעציצי יש g)?"ספיחיהא e"h wxt .a 'irq)

.c?זו בגינה הטיפול אופ ומה לבית, מתחת הנמצאת בגינה לזרוע מותר d)הא ,c 'irq)

.d?ומדוע בית, תו הנמצא נקוב שאינו בעצי לשתול או לזרוע מותר b)הא ,dgizt)

.e?בו לזרוע מותר והא הפסק הוי הא , מרוצ בבית f,e)עצי 'irq)

.f?שבבית בעצי דרבנ מלאכות לעשות מותר i)הא 'irq)

.g?שבבית מגינה עדיפות יש בית בתו נקוב שאינו לעצי (dgizt)מדוע

.h?לא או נקוב כעצי נחשב הא , המי עודפי להוצאת קטנט נקב בו שיש g)עצי 'irq)

.iה בשנת בבית נקוב עצי לו שיש עליושמיטה"מי מה נקוב שאינו עצי די לעצי שיהיה ומעוני "

bi,ai,`i)לעשות? 'irq)

.`i?נקוב כעצי דינו זאת ובכל נקוב שאינו עצי יתכ bi)אי 'irq)

.ai?ומדוע בשביעית, מותרת לאויר עצי חשיפת והא לאויר, עצי לחשיפת נחשב irq)(eh'מה

.bi?סוכה בנית לצור גגו לפתוח מותר eh)הא 'irq)

.ci?ומדוע , צמחי מעל תקרה להסיר מותר אופ fh)באיזה 'irq)

.eh?ומדוע תקרה, להסיר או עציצי נגד חלו לפתוח מותר gi,fi)הא 'irq)

.fhהמפסיק דבר להניח או נקוב שאינו בעצי נקב לנקוב או לקרקע העצי שבי חציצה לסלק מותר הא

ומדוע? נקוב, בעצי נקב לסתו או לקרקע העצי hi)בי 'irq)

.fi?ומדוע מותרת, נמו למקו גבוה ממקו עצי הנמכת k)הא 'irq)

.gi: הבאי באופני למקו ממקו נקובי עציצי להעביר מותר הא

א1. חילוק יש וא שניה, בקומה או קרקע בקומת מרוצ אחר למקו מרוצ במקו נקוב עצי

ומדוע? , לכ מתכוו

לרצפה,2. שבעצי הנקב בי דבר יחצו לא העברה שבשעת באופ לצלחת מצלחת או לשלח משלח
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ומדוע?

ה3. בבית, שנשבר וכשאינעצי לאדמה מחוברי הצמח כששרשי אחר לעצי להעבירו מותר א

? מחוברי

הריצפה4. על שמונח באופ או בריצפה מונח לא והצמח שנשבר, שבבית שבכלי במי הגדל צמח

אחר? לכלי להעבירו מותר ak,`k)הא 'irq)
.hiה בשנת דירה שעובר ?"שמיטה"אד העציצי את להעביר עליו כיצד ,(bk 'irq)
.k?ומדוע , מי בצנצנת אבוקדו של גרעי להניח מותר ck)הא 'irq)
.`k? מי ע מנוקב שאינו בכלי פרחי להניח מותר dk)הא 'irq)

b"i wxtl zel`y

äéúååöîå úéòéáù úåøéô

.`? מה , מדרבנ שחיוב מצוות וישנ התורה מ שחיוב מצוות ישנ שביעית המקורותבפירות את (כתוב

התורה). מ שחיוב k"`)למצוות wxtl dgizte ,dgizt)

.a?שביעית בקדושת קדוש הפרי א לברר אפשר (dgizt)כיצד

.bקדושת בה חלה אי גידולי סוג איזה ועל שביעית, קדושת בה חלה גידולי סוג איזה על

a)שביעית? ,` 'irq)

.c? בפרחי נוהגת שביעית קדושת b)הא 'irq)

.d"השמיטה ברשנת מתחילה בכ"" ומסתיימת מר"ה הוא בפירות שביעית קדושת זמ ג הא אלול, ה"ט

כ אלול?"עד c)ט 'irq)

.e?בירקות ומהו בפירות, שביעית לקדושת הקובע השלב f,e,d)מהו 'irq)

.f:שביעית לקדושת הקובע השלב וקטניות?b.בזיתיa.בענבי`.מהו e)בתבואה 'irq)

.g" f)?"חנטהמהי 'irq)

.h?הלקיטה או החנטה הוא שביעית לדיני הקובע הזמ הא g)באתרוג, 'irq)

.iבתחילת לקנות עליו אתרוג איזה שביעית, בעני הדעות כל חובת ידי לצאת אתרוג בקנית להדר הרוצה

ה g)?"שמיטה"שנת 'irq)

.`i.נמק בשמינית? שנקט באתרוג נוהגת שביעית קדושת h)הא 'irq)

.ai.נמק בשביעית? ונקט בשישית שחנט בתפוז נוהגת שביעית קדושת i)הא 'irq)

.biנמק בשמינית? ונקטפה בשביעית שחנטה באשכולית נוהגת שביעית קדושת i)הא 'irq)

.ci?בביעור חייבי והא גוי, של בקרקע הגדלי בפירות נוהגת שביעית קדושת ai)הא 'irq)

.ehבעה ינהג השמיטה?"כיצד בשנת שגדלו נכרי, מפירות אחרי שמכבד bi)ב 'irq)

.fhלנהוג יכול הא , שמקילי למקו שהל , נכרי בפירות שביעית קדושת שנוהגי במקו שגר אד

? המקו כמנהג ci)להקל 'irq)
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.fi.נמק ? לאר חו בפירות נוהגת שביעית קדושת eh)הא 'irq)

.gi?שביעית דיני בכמה ש להקל שיש ישראל באר מקומות יש eh)הא 'irq)

.hi.נמק שביעית? מדיני שפטורי ישראל באר מקומות יש eh)הא 'irq)

.kבאר מקומות יש הזה בזמ שאעהא איסור"ישראל אי זאת בכל שביעית בדיני שנוהגי פ

eh)?"ספיחי" 'irq)

.`kלשדות יש א פרט בסוריא. השלישי , הירד בעבר שני , בירושלי אחד שדות: ג' יש לראוב

" ואיסור שביעית, fi±eh)?"ספיחיקדושת 'irq)

.ak?מדאורייתא והא בסוריא, הגדלי בפירות שביעית קדושת נוהגת fi)הא 'irq)

c"i wxtl zel`y

úéòéáù úåøéô úø÷ôä

.`" הפירוש `)?"ונטשתהמה 'irq)

.aה בשנת שביעית פירות שמפקיר למי יש עשה מצות על"שמיטה"איזו מהתורה המקור את ג ציי ,

`)זה. 'irq)

.b?באילנות ומהו בירק ההפקר, זמ `)מהו 'irq)

.c.לדינא מינה הנפקא את ציי ההפקר, מהות b)מהו ,a 'irq)

.d? מאליה מופקרי ה הא בשביעית, פירותיו הפקיר לא השדה בעל a)א 'irq)

.e.נמק פירות? לקיטת לצור לשדהו זרי כניסת לעכב יכול השדה בעל h)הא ,c 'irq)

.f?ההפקר חל לא מה d)על 'irq)

.g?להזהר עליו ממה שביעית פירות ללקוט חבירו לשדה הנכנס d)אד 'irq)

.h?זה ידי על מקיי הוא מצוה ואיזו בשביעית שדהו להשאיר השדה בעל צרי e)אי 'irq)

.i?לעשות לו כדאי מה מופקרת, לשדה בשביעית f)הנכנס 'irq)

.`i?זאת למדי ומני איסור, עובר הא לשדהו, לכנס הנכרי מ או מישראל g)המונע 'irq)

.ai,השדה את ישחיתו שביעית פירות ללקוט שהבאי או ללקוט נכרי יבואו שמא החושש שדה בעל

להתנהג? עליו h)אי 'irq)

.bi?ומדוע לבהמה, הראוי דשא ש שיש נוי גינת לנעול מותר i)הא 'irq)

.ciהביא א הדי ומה ללקוט, לו שמותר הפירות כמות מהי שביעית, פירות ללקוט חבירו לשדה הנכנס

לזמ לשומר לו מותר והא ומדוע?יותר, i`)מרובה, 'irq)
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e"h wxtl zel`y

ïéçéôñ

.`" המילה פירוש (dgizt)?"ספיחמה

.a.נמק באכילה? מותרי בשביעית מעצמ שצמחו אדמה גידולי (dgizt)הא

.b" איסור בכלל נכלל `)?"ספיחימה 'irq)

.c" איסור בשביעית?ספיחיהא שנזרע אדמה בפרי ג נוהג "(dgizt)

.d" איסור נמק.ספיחיהא בשביעית? שגדלו האיל בפירות ג נוהג "(dgizt)

.eגידולי אלו l`xyiעל ux`ay l`xyi zecyay" משו חכמי גזרו h)?"ספיחילא ,dgizt)

.f" איסור נמק.ספיחיהא נכרי? של בשדה ג נוהג "(i ,dgizt)

.g" איסור גויספיחיהא של בשדה ג נוהג יהודי?" בידי `)המעובד 'irq)

.h" איסור הפקר?ספיחיהא בשדה שגדלו אדמה בפירות ג נוהג "(` 'irq)

.i" איסור בשביעית?ספיחיהא ונלקטו בשישית שנזרעו וירקות בתבואה ג נוהג "(b 'irq)

.`i"בשמינית?ספיחי לאכל מותר הא בשביעית, שנלקטו "(c 'irq)

.ai" איסור שימושספיחיהא ובאיזה ריח, וצמחי בהמה מאכל על ג או בלבד אד מאכל על יש "

? d)נאסרי 'irq)

.bi?ומדוע , בה לעשות עליו מה בשדהו, בשביעית מאליה הצומחי ירקות שראה שדה f)בעל 'irq)

.ci" איסור אי מה ומדוע?"ספיחיעל ,(ci±h 'irq)

.eh?ומדוע , ספיחי איסור יש בבננות bi)הא 'irq)

.fh" איסור זמ ?ספיחיהא הצמחי בכל שווה "(fh 'irq)

f"h wxtl zel`y

ïãñôä øåñéàå úéòéáù úåøéôá ùåîéù

לומדי`. ומני , שרוצי שימוש לכל בה להשתמש מותר והא שביעית, פירות להפסיד מותר הא

(dgizt)זאת?

.aלצביעת או רהיטי ליצור או בתי לבנית או להסקה במיוחד הגדל בדבר שביעית קדושת יש הא

(dgizt)בהמה?

.bלכמות שיעור יש והא לקלקל מותר הא , מעצמ שירקבו כדי שביעית פירות להניח מותר הא

בקילקול? `)האסור 'irq)



Ô„ÒÙ‰ ¯ÂÒÈ‡Â ˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ· ˘ÂÓÈ˘ Ê"Ë ˜¯ÙÏ ˙ÂÏ‡˘‚È
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.c?שביעית פירות לאכול חובה ישנה `)הא 'irq)

.d" יעדהא "שינוי נקרא ומה , מותרי שביעית בפירות יעד" a)?"שינוי 'irq)

.eנז מדוע , בה ונז הרב בא לפתע , מבושלי לא קישואי לאכול יוכל מי תחרות עשו חברי שני

b)הרב? 'irq)

.f?ומדוע , מלפפוני לבשל מותר c)הא 'irq)

.g?כדרכו לשימוש שנחשב הקובע הגור d)מהו 'irq)

.h, במי למזגו או בתבשיל, יי לערב וכ , מבושלי לאוכל כדי תפוחי לבשל מותר הא

g,'e')ומדוע? 'irq)

.i? להיפ הדי ומה ובישול, בצליה מותר הא באפיה שדרכו f)דבר 'irq)

.`i?ומדוע גסה, באכילה לאוכל מותרי שביעית פירות h)הא 'irq)

.ai? חמוצי מלפפוני לעשות כדי מלפפוני לכבוש מותר i)הא 'irq)

.bi?באכילה נאסר הפרי הא לבשלו, דרכו שאי פרי i`)בישל 'irq)

.ci?שביעית קדושת בו שיש מדבר גלידה לעשות מותר ai)הא 'irq)

.ehואח שביעית פירות בו שבישלו במרק שביעית קדושת יש הפירות"הא די ומה הפירות, את הוציאו כ

נמק. bi)שהוצאו? 'irq)

.fh?שביעית פירות בה שנבלע עצמות של דינ ci)מה 'irq)

.fi?יתקלקל שלא כדי מרק למקרר להכניס חיוב יש eh)הא 'irq)

.gi?ומדוע , בה שהשתמשו אחר בתבליני נוהגת שביעית קדושת fh)הא 'irq)

.hi?ירק או פרי בה בשלו או שכבשו במי נוהגת שביעית קדושת fi)הא 'irq)

.kוניגש , תאני מי ע בכוסית הרב הבחי לפתע פירות, מיצי המארחי הכינו יוסי של מצוה בבר

מדוע? איסור, שעבר לו והעיר השמחה gi)לבעל 'irq)

.`k? המי די מה בשביעית לסוחט שאסור מפירות מי וסחט hi)עבר 'irq)

.ak?ומדוע , תפוזי למי מי להוסי מותר k)הא 'irq)

.bk?שביעית קדושת בה שיש וירקות פירות לרסק מותר k`)הא 'irq)

.ckמלפפוני , מקולפי ומישמשי , מקולפי תפוחי ובה צלחות יוסי הגיש שבת עונג במסיבת

נמק. טוב? עשה הא מקולפות, ועגבניות , bk,ak)מקולפי 'irq)

.dk? ומלפפוני תפוחי בקליפות לנהוג יש ak)כיצד 'irq)

.ek?ומדוע מותר, אופ באיזה לקלפ שאסור וירקות bk)בפירות 'irq)

.fkמ להסיר מותר ?חסה"הא המלוכלכי או המעופשי החלקי את "(ck 'irq)

.gk?הפרי מבשר מעט בה שדבוק שזיפי גרעיני או תפוחי קליפות של דינ q,ek,dk)מה 'irq)
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.hkב נוהגת שביעית קדושת אבטיח"הא gk)?"גרעיני 'irq)

.l?ומדוע שביעית, ובפירות משמש בגרעיני לשחק לילדי מותר gk)הא 'irq)

.`l.נמק בשביעית? תפוזי קליפות של הדי fk)מה 'irq)

.al?בשביעית לימוני קליפות של דינ fk)מה 'irq)

.bl?שביעית בפירות הגו את לסו מותר hk)הא 'irq)

.cl? תולעי ולהסרת לניקוי, שביעית בפירות להשתמש מותר l,l`)הא 'irq)

.dlיכול הא הוכתמה שמואל של ?חולצתו לימו במי l)לנקותה 'irq)

.el" שביעיתהא בקדושת נוהגת נמקטבק?"" "(al 'irq)

.flראויי כשאינ שביעית מפירות טע בה שיש שביעית של וירקות פירות להפסיד מותר הא

בהמה? לאכילת ראויי אבל אד bl)לאכילת 'irq)

.gl?ומדוע שביעית, לפירות קלקול לגרו מותר cl)הא 'irq)

.hl.נמק בוסר? עדיי כשה שביעית פירות לקטו מותר dl)הא 'irq)

.n:פרי איל לקצו מותר פרי.1.הא בו שיהיה פרי?2.קוד לעשות el)כשהתחיל 'irq)

.`nלבעלי ליתנ מותר והא לבהמה, רק ראוי שיהא לקלקל מותר הא , לאד הראויי פירות

? gl,fl)חיי 'irq)

.an?ומדוע , למונע צרי הא , לאד הראוי מאכל מעצמ האוכלי חיי gl)בעלי 'irq)

.bn?ומדוע בלבד, חיי לבעלי הראוי מאכל לאכול לאד מותר hl)הא 'irq)

.cn" שביעיתהא ישקדושת וכיצד , חיי לבעלי ליתנו מותר והא , אד מאכילת שנפסל במאכל נוהגת "

? חיי לבעלי ליתנו רגילי שאי מאכל זה בא n)לנהוג 'irq)

.dn.נמק משעועית? תמונה או שרשרת לעשות מותר n`)הא 'irq)

.en? ולקלקל עליה לדרו ומותר שביעית קדושת אי לעשבי an)הא 'irq)

.fn?הפרי שמפוררי פי על א בעצמ שאוכלי לתינוקות שביעית פירות לית מותר bn)הא 'irq)

.gn?ומדוע , קטני ילדי עבוד שביעית של וירקות פירות לקל מותר cn)הא 'irq)

.hn?ומדוע הנשאר, לחלק קלקול גור ובכ שביעית של מפרי חתיכה לחתו מותר dn)הא 'irq)

.p?ומדוע אתרוג, בסוכה לתלות מותר en)הא 'irq)

.`p?להתנהג עליו כיצד שביעית, של ביי הבדלה לעשות gn,fn)הרוצה 'irq)

.ap?ומדוע שביעית, של מיי מהכוס יי להטי פסח בסדר מותר hn)הא 'irq)

.bp? אחרי ומשקי אוכלי ע או עצמו בפני שביעית של שמ ולשתות לאכול מותר p)הא 'irq)

.cp:שביעית של בשמ להשתמש מותר חנוכה`)הא נר שבתa)לצור נר נשמהb)לצור ג"ללc)לנר

ביהכd)בעומר. התשובות."לנר את נמק ap,`p)נ. 'irq)
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.dp? בשמ מחבת או תבנית למשוח מותר bp)הא 'irq)

.ep?ומדוע להשליכו, מותר הא הטיגו אחרי שנשאר cp)שמ 'irq)

.fp?שביעית מפירות להאכילו או לנכרי פירות לית מותר dp)הא 'irq)

.gp?ומדוע נכרי, לפועל שביעית פירות לית מותר ep)הא 'irq)

.hp?ומדוע שביעית, פירות לזרוע מותר fp)הא 'irq)

.q?רפואה לצור שביעית בפירות להשתמש מותר hp,gp)הא 'irq)

.`qבמקומות או באשפה לזורק : לעני , אד לאכילת הראויות אוכל בשאריות להתנהג עלינו אי

לאכל יגיעו וצפורי שזבובי במקו או בשמש להניח או , אות דוחסות אשפה שמכוניות

? cq±q)ויפסידו 'irq)

.aqאת להשלי מותר והא בכלי, הדבוקי אוכל משיירי הכלי את לרחו מותר הא

dq)השאריות? 'irq)

.bqלחו שביעית פירות להוציא מותר f±f"k)ל?"הא wxt ,eq 'irq)

f"i wxtl zel`y

úéòéáù úåøéôá äøåçñ

חז`. דרשו פסוק שביעית?"מאיזה בפירות לסחור שאסור b±f"i)ל wxt .dgizt)

.aשיעבור שיתכ האיסורי את מנה שנה, כל שקוני כדר שביעית פירות של רגילה קניה הקונה

? b±f"i)עליה wxt .dgizt)

.b?באכילה נאסרו הא סחורה, איסור על בה שעברו כלומר באיסור, שנמכרו שביעית a)פירות 'irq)

.c" שיעור ומהו , למכר כדי מועטי שביעית פירות ללקוט מותר זה?מועטהא לעני "(b 'irq)

.dלמכר שצרי או ובמשקל במני במדה ג למכור מותר הא שביעית פירות למכור המותר באופ

ומדוע? באומד, c)דוקא 'irq)

.e,שנה כל שמוכרי כדר בשוק למכר מותר הא שביעית, פירות למכור המותר באופ

d)ומדוע? 'irq)

.f?ומדוע , בכס להתנהג המוכר צרי אי המותרת, בדר פירות, e)המוכר 'irq)

.gמ שביעית פירות למכור שמותר שביעית,"באופ קדושת על שומר שאינו מחשוד לקנות אסור מ

f)מדוע? 'irq)

.h?ומדוע שביעית, בפירות עבודה שכר לשל או חוב לפרוע מותר g)הא 'irq)
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.i:שביעית פירות מכר שביעית`)א קדושת נתפס בכס מקדושתa)הא הפירות יצאו הא

(b? לחולי יצאו והפירות שהכס אופ ישנו e)הא 'irq)

.`i" בפורי מותר מנותהא ומדוע?לשלוח שביעית, קדושת בה שיש מדברי להחזיר או "(h 'irq)

.ai? לאר אות שהביאו לאר חו פירות ולמכור לסחור מותר i)הא 'irq)

g"i wxtl zel`y

?äèéîùä úðùá úå÷øéå úåøéô íéðå÷ ãöéë

שביעית?`. קדושת בה נוהגת הא נכרי, של בשדה שגדלו (dgizt)פירות

.aה בשנת חנות בכל שביעית קדושת עליה שחלו וירקות פירות לקנות אפשר ,"שמיטה"הא

f"itl)ומדוע? dgizt ,` 'irq)

.bע המאושרות מחנויות כשקוני סחורה איסור אי ה"מדוע ועדות `)?"שמיטה"י 'irq)

.c? אופ בכל מועילה זו עצה והא שביעית, פירות לקנות כשצרי הדחק בשעת העצה c,b)מה 'irq)

.d?יעשה מה שיל לא ועדיי שביעית פירות בשוגג וקנה c)עבר 'irq)

.e?שביעית בפירות הקפה מועילה מה c)לעני 'irq)

.f?באכילה מותרי הפירות הא שביעית, פירות וקנה a±f"it)עבר 'irq)

.g?ומדוע שביעית, בפירות עיסוקו שעיקר מירק , מותרי דברי בקנית להזהר יש d)ממה 'irq)

.hהחזו עכו"לדעת שבפירות שסובר מעכו"א פירות בקני הגבלות ישנ הא שביעית, קדושת ,"יש

? e)מה 'irq)

.iקדושת בה נוהג שאינו למי למכר נכרי בפירות שביעית קדושת שנוהג למי מותר הא

f)שביעית? 'irq)

.`iה בשנת להזהר יש מגוי?שמיטה"ממה לקנות כשרוצי "(g 'irq)

h"i wxtl zel`y

éåð-éçøô

שביעית?`. קדושת בפרחי יש `)הא 'irq)

.a?ריח בה שאי פרחי ולמכור לקנות מותר b)הא ,a 'irq)

.bשנשת נוי צמח ע עצי מתנה לקבל מותר בשביעית?הא c)ל 'irq)
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.cבה יש והא שביעית, קדושת בה יש הא שביעית, לפני לצמוח שהחלו לריח העומדי פרחי

" d)?"ספיחיאיסור 'irq)

.dב "ורדי"הא איסור או שביעית קדושת יש ומדוע?"ספיחי" ,(e 'irq)

.e? במי פרחי להניח מותר e)הא 'irq)

.f?מותר הא השבועות בחג בפרחי f)קישוט 'irq)

'k wxtl zel`y

ïéã-úéá øöåà

?"חז`. נתק ומדוע מהו, , די בית אוצר תקנו (dgizt)ל

.a?קדושה נתפסת בכס והא הפירות, עבור לגבות די בית רשאי תשלו סוג c)איזה ,b 'irq)

.b?ומדוע לעשות, די לבית מותר התורה, מ שאסורות האיל מעבודות עבודה a)איזו ,dgizt)

.c?כרגיל ובמני במשקל במדה למכור רשאי די בית שלוחי d)הא 'irq)

.d?ומדוע בביעור, חייבי הא הציבור, לצור די בית באוצר הנמצאי שביעית e)פירות 'irq)

`"k wxtl zel`y

øåòéá úåöî

התורה?`. מ ביעור למצות המקור (dgizt)מה

.a?להלכה נוהגי וכיצד ביעור, מצות במהות הראשוני מחלוקת (dgizt)מהי

.b? מדרבנ או מדאורייתא היא שביעית פירות ביעור חובת b"itl)הא dgizte ,dgizt)

.cהמיועדי מאכלי ג הביעור בזמ לבער חייבי והא שביעית, פירות אכילת זמ סו הוא מתי

`)לבהמה? ,dgizt)

.dבשדות פירות ישנ ועדיי המופקרי משדות הפירות שכלו באופ הביעור, זמ מתחיל מתי

? b,a)משומרי 'irq)

.e?הכמות את משערי וכיצד לבערו, שצרי בלא להשאיר רשאי שאד הכמות d)מהי ,c 'irq)

.f?הביעור חובת הוא e)כיצד 'irq)

.g?בפירות ולזכות לחזור מותר הביעור לאחר f)הא 'irq)

.h?ביער ולא הביעור זמ כשעבר הפירות, די eh,ak,k)מה 'irq)

.i?ופרי פרי כל של הביעור זמ הוא מתי במדויק יודעי אנו אי g)מדוע 'irq)
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.`i?למעשה לנהוג יש כיצד ידוע, אינו המיני ברוב המדויק הביעור h)זמ 'irq)

.ai:של הביעור זמ הוא ?c.ענביb.תמריa.תאני`.מתי i)זיתי 'irq)

.bi?הפרי מ היוצא של הביעור זמ הוא i`)מתי 'irq)

.ci?לבערה חייב הא מאתרוגי מרקחת ai)העושה 'irq)

.eh?אתרוג של הביעור זמ bi)מהו 'irq)

.fh?בביעור חייבי שביעית דמי ci)הא 'irq)

.fiהחזו כדעת שנוהג ""מי הביעור לאחר וקנה בביעור, חייבי נכרי שפירות נכריא שאינופירות מישראל "

החזו כדעת ?"נוהג לאכל לו מותר והא , לבער חייב הא eh)א, 'irq)

.gi?בביעור חייבי והא באכילה אסורי הפירות הא מנכרי פירות הביעור זמ לאחר eh)הקונה 'irq)

.hi?שביעית גידולי טע בה שנבלע שמינית או שישית שנה של שימורי של דינ fh)מה 'irq)

.k?שונה בשביעית ביעור שזמ מיני משני תערובת של דינה fi)מה 'irq)

.`k? לבער חייב הא הביעור, זמ לפני שקיבל יחיד אצל די בית באוצר הנמצאי gi)פירות 'irq)

.ak?בביעור חייבי הא שביעית, פירות טע שבלעו hi)כלי 'irq)

.bk?באכילה מותרי הפירות הא בשוגג, או במזיד ביער ולא הביעור זמ k`)עבר ,k 'irq)

.ck?הביעור אחר שביעית קדושת יש שביעית בפירות ak)הא 'irq)

a"k wxtl zel`y

ãáòðå øåîù

בשביעית?`. שנשמרו הפירות די ומה שמור, זה `)מה 'irq)

.a?ומדוע שדותיו, את מפקיר שאינו מאד פירות לקנות מותר a)הא 'irq)

.bחובת יצא הא השמור, מ בא והיי , בכ מחמיר שאינו ממי קידוש ששמע ונעבד בשמור שמחמיר מי

b)קידוש? 'irq)

.cב שדהו את לשמור מותר מקרי c)?"שמיטה"באלו 'irq)

.d" בשדותיו"נעבדמהו שעובד מאד פירות לקנות מותר והא בשביעית, כשנעבדו הפירות די ומה ,

ומדוע? d)באיסור, 'irq)

.eה בשנת הרכיב או הברי או נטע או שזרע מי לעשות צרי ומדוע?"שמיטה"מה ,(e 'irq)

.f" ""הברכהמהי ומהי ?"הרכבה,

.g?באיסור בשביעית שנשתל נוי צמח ע עצי לקבל או לקנות מותר f)(הא 'irq



˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ· ˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ‚"Î ˜¯ÙÏ ˙ÂÏ‡˘ËÈ

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.h" לבר אפשר האילנותהא שמרוהוברכת או בשביעית נעבד או בשביעית שנטעוהו פרי איל על "

g)בשביעית? 'irq)

b"k wxtl zel`y

úéòéáù úåøéôá úåøùòîå úåîåøú

נמק.`. ומעשרות? בתרומות חייבי שביעית פירות (dgizt)הא

.aה בשנת שלא נכרי פירות ומעשרות?שמיטה"הא בתרומות חייבי "(dgizt)

.b:ומעשרות תרומות לעני בשביעית נכרי פירות די שביעית.`)מה קדושת בה שאי הסוברי לפי

(a.שביעית קדושת בה שיש הסוברי `)לפי ,dgizt)

.c.נמק ישראל? ביד מלאכת שנגמרה נכרי של שביעית בפירות למעשה לנהוג יש `)אי 'irq)

.d?ומעשרות תרומות לעני ינהג אי יי מה ועשה מגוי ענבי `)הקונה 'irq)

.e?עני מעשר או שני מעשר במעשרות, החייבי שביעית בפירות להפריש יש מעשר a)איזה 'irq)

.f?לנהוג צרי ואי ומעשרות, בתרומות חייב הא בשביעית, פירותיו הפקיר שלא b)ישראל 'irq)

c"k wxtl zel`y

úéòéáùä ìò ãåùç

השביעית?`. על החשוד מאד שביעית פירות לקנות מותר `)הא 'irq)

.a" מהו שביעיתהסבר `)?"זיקת 'irq)

.b? חקלאיי כלי השביעית, על החשוד ליהודי להשאיל מותר a)הא 'irq)

.c?השביעית על לחשוד בית כלי להשאיל מותר b)הא 'irq)

.dה בשנת בשדה עובד שכנו את שיצליח?שמיטה"הרואה לו להגיד מותר הא "(c 'irq)

.e?השביעית על לחשוד שביעית פירות לתת מותר d)הא 'irq)

d"k wxtl zel`y

úéòéáù éàöåî

שביעית?`. במוצאי שביעית קדושת יש פירות (dgizt,`)באלו

.a?בשמינית ונלקטו בשביעית שגדלו וקטניות בתבואה הדי h)מה ,dgizt)



˙ÈÚÈ·˘7- ˙ÂÏ‡˘‰ ˜ÏÁ / ÌÏ˘‰ ˙ÈÚÈ·˘ ÈÈ„ ˙˘Ó Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.b?ומדוע , טריי ירקות קנית בזמ ג כ גזרו והא בשמינית, שנלקט בירק רבנ גזרו b,מה ,dgizt)

(c

.c" של הזמ בומהו כיוצא שיעשה c)?"בכדי 'irq)

.d? מותרי בו, כיוצא שיעשה בכדי זמ לאחר מדוע בשמינית ונלקטו בשביעית שגדלו (dgizt)ירקות

.e?ומדוע בשמינית, שנלקטו ירקות חכמי שאסרו המירבי הזמ הוא מתי (dgizt)עד

.f?השמינית בשנה בעיקר קיימת שביעית מדיני מצוה a)איזו 'irq)

.g" משו שאסורי וקטניות תבואה לאחר"ספיחיירק, מותרי או לעול אסורי הא ,

? e±b)זמ 'irq)

.h?בו כיוצא זמ והגיע בו כיוצא זמ לפני שנלקט ירק די d)מה 'irq)

.iבט כשנלקט בטבת בי' ירק די נמק."מה בשבט? בו כיוצא וזמ כסלו e)ו 'irq)

.`iה שנת אחרי של שימורי בקופסאות להיווצר העלולה הבעיה בזה"שמיטה"מה יש א מבררי ואי ,

f)בעיה? 'irq)

.ai" איסור "נעבדהא איסור כמו בחנוכה פוקע g)?"ספיחי" 'irq)

e"k wxtl zel`y

úéòéáùá íéðéîä úòáøà

ה`. תחילת של לסוכות ולקנות להדר כדאי אתרוג `)?"שמיטה"איזה 'irq)

.a.נמק בשביעית? ונלקט בשישית שחנט אתרוג די g±b"it)מה ,` 'irq)

.bה שנת מוצאי של לסוכות להשתמש יש אתרוג a)?"שמיטה"באיזה 'irq)

.cע שלא אתרוג לקבל אפשר ?"הא די בית אוצר b)י 'irq)

.d? לאר לחו אתרוגי להוציא מותר f±f"k)הא wxt ,e±c 'irq)

.eלקטו מותר ומדוע?הא ירוק, f)אתרוג 'irq)

.f?ומדוע בסוכה, אתרוג לתלות מותר g)הא 'irq)

.g?שביעית קדושת בה שיש מאתרוגי שעשאוה מרקחת לעול להחזיק מותר h)הא 'irq)

.h?הביעור זמ כשמגיע ינהג וכיצד באתרוג, הביעור זמ מתחיל i)מתי 'irq)

.i.פרט בלולב? נוהגת שביעית קדושת ai,`i)הא 'irq)

.`i.פרט בהדס? נוהגת שביעית קדושת ci)הא ,bi 'irq)

.ai?בערבה נוהגת שביעית קדושת eh)הא 'irq)



ı¯‡Ï-ıÂÁ Ô·Ï ˙ÈÚÈ·˘ ÈÈ„ Ê"Î ˜¯ÙÏ ˙ÂÏ‡˘‡Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

f"k wxtl zel`y

õøàì-õåç ïáì úéòéáù éðéã

לחו`. שביעית פירות להוציא מותר ci)ל?"הא ,dgizt)

.aלחו אות שהוציאו שביעית למ"פירות ממקו להעביר מותר והא באכילה, מותרי הא ,ל, קו

`)ומדוע? 'irq)

.b" משו האסורי שביעית לחוספיחיירקות ויצאו באכילה?"" מותרי הא a)ל ,` 'irq)

.cורוצה ישראל מאר שהובאו שביעית פירות לפניו ורואה לאר בחו לסופרמרקט שנכנס יהודי

לנהוג? עליו כיצד dgizta)לקנות f"i wxt ,e±a 'irq)

.dבחו ביעור מצוות נוהגת e)ל?"הא 'irq)

.eלחו אתרוג להוציא מותר g)ל?"הא ,f 'irq)

.f?באיסור אתרוג הוציאו א הדי i)מה ,h 'irq)

.g" לעשות ראוי i`)?"פרוזבולמתי 'irq)

.h" עשה ולא ששכח לאר חו לב הדי ai)?"פרוזבולמה 'irq)

.iחו ""ב לעשות צרי מתי bi)?"פרוזבולל 'irq)

.`iלחו בחו"הנוסע לאכול או במטוס לאכול בשביל שביעית פירות עמו לקחת מותר הא ל

? irq)(ci'לאר

g"k wxtl zel`y

íéôñë úèéîù

.`" מצות ?עשהמהי כספי שמיטת של "(` 'irq)

.aה מצות תעשה"מהי ?לא כספי שמיטת של "(a 'irq)

.b?ומדוע בשביעית, החוב את להפסיד שלא כדי מעות לחבר להלוות לא מותר b)הא 'irq)

.c.נמק ? כספי שמיטת במצות חייבות נשי b)הא 'irq)

.d? ה ומה , כספי שמיטת לגבי נצטוינו מצוות כמה

.e?ומדוע , כספי שמיטת של עשה מצות על מברכי b)הא 'irq)



˙ÈÚÈ·˘7- ˙ÂÏ‡˘‰ ˜ÏÁ / ÌÏ˘‰ ˙ÈÚÈ·˘ ÈÈ„ ˙˘Ó ·Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

h"k wxtl zel`y

íéôñë úèéîù éðéã

ה`. בשנת להשמיט נצטוינו חובות a)?"שמיטה"אלו ,` 'irq)

.a" פירוש דמלכאמה `)?"אפקעתא 'irq)

.b?הזה בזמ הטע ומה , מדרבנ או התורה מ נוהגת כספי שמיטת מצות הזה בזמ b)הא 'irq)

.cבחו נוהגת כספי שמיטת c)ל?"הא 'irq)

.dה בתחילת החובות את משמטת שביעית בסופה?שמיטה"הא או "(e ,d 'irq)

.eה בשנת שנעשה חוב לגבות מותר d)?"שמיטה"הא 'irq)

.f?ומדוע חובו, את תשמט השביעית הא תשמט, לא שהשביעית בתנאי כס לחבירו f)המלוה 'irq)

.g.נמק משמטת? השביעית הא בשביעית החוב את ישמט לא שהלווה והמלוה, הלווה f)כשהתנו 'irq)

.h" עשה לא המלוה בא לנהוג יש השביעית,פרוזבולכיצד אחרי החוב את להחזיר בא והלווה "

g)ומדוע? 'irq)

.iה עליו שעברה חוב המחזיר על נאמר ונשמט?שמיטה"מה "(g 'irq)

.`i" שכותבי ומדוע?פרוזבולאחרי מהו, , מסוי מנהג שנוהגי יש "(h 'irq)

.ai.נמק משמטת? לא שביעית דברי eh±`i)אלו 'irq)

.bi" מהמילה נלמד "אחימה שבפסוק אחי" את ל יהיה eh)?"אשר 'irq)

.ci?ומדוע , שקי משמטת שביעית fh)הא 'irq)

.ehבשנת ונתגייר שהלוה גוי של וכ בשביעית, והגדיל שהלוה קט של חוב משמטת שביעית הא

ומדוע? fi)השמיטה, 'irq)

'l wxtl zel`y

ìåáæåøô

ה`. את תיק ומדוע?"פרוזבול"מי ,(dgizt)

.a" מילת מורכבת מילי (dgizt)?"פרוזבולמאלו

.bה גו (dgizt)?"פרוזבול"מהו

.c"מאיליו?פרוזבול נפקע החוב התורה מ הרי מדוע בשביעית, ישמט לא שהחוב מועיל "

.d" שבעפרוזבולהא חובות על מועיל פ?""

.eה כתיבת זמ הוא ?"פרוזבול"מתי



ÏÂ·ÊÂ¯Ù ÈÈ„ ‡"Ï ˜¯ÙÏ ˙ÂÏ‡˘‚Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.fה נוהג נוהגתפרוזבול"הא כספי ששמיטת הזה בזמ רק או מדאורייתא כספי ששמיטת בזמ ג "

? מדרבנ

`"l wxtl zel`y

ìåáæåøô éðéã

.`" עושי ומתי e±h"k)?"פרוזבולמי wxt ,` 'irq)

.aבחו שנמצא לכתחילה"מלוה פרוזבול, לעשות לו יש מתי לו, חייבי ישראל אר ואנשי ל

b,a)ובדיעבד? 'irq)

.b" לעשות צרי ?פרוזבולהא יש חוב על "(c 'irq)

.c" לעשות אפשר די בית בכל d)?"פרוזבולהא 'irq)

.d" לעשות מועיל ?פרוזבולהא עדי שני בפני "(e 'irq)

.eה עשיית בזמ , הפוסקי מגדולי אחד נוהג e)?"פרוזבול"מה 'irq)

.fללוו להיות צרי "מה לכתוב יוכל שהמלוה כדי נמק."פרוזבולה זה? את לו אי א הדי ומה ,(f 'irq)

.g?ומדוע פרוזבול, לעשות יכולי ישיבה בחורי h)הא 'irq)

.h" דינו?פרוזבולמהו ומה המאוחר, "(i 'irq)

.i" דינו?פרוזבולמהו ומה , מוקד "(i 'irq)

.`i" שעשה אד יעשה אחפרוזבולמה ורוצה בבנק?"" להפקיד או להלוות i`)כ 'irq)

.ai?ומדוע החומרא, מצד ומה הדי מעיקר פרוזבול לעשות נוהגי ai)מתי 'irq)

.bi" קר חסדיהא "גמילות לעשות צרי האחראי והא נשמטת, bi)?"פרוזבול" 'irq)

.ci?שליח ידי על פרוזבול לסדר אפשר ci)הא 'irq)

.eh?פרוזבול לעשות צריכה הא eh)אשה 'irq)

.fh?ובדיעבד לכתחילה לנהוג יש וכיצד , לקט שחייבי חובות משמט שמיטה fh)הא 'irq)

.fiבשנת ונתגייר שהלוה גוי של וכ בשביעית, והגדיל שהלוה קט של חוב משמטת שביעית הא

ומדוע? fi)השמיטה, 'irq)

.gi" לכתוב מותר בלילה?פרוזבולהא "(gi 'irq)

.hi? עצמ לבי בינ או למלוה או ללווה קרובי יהיו שהדייני מותר hi)הא 'irq)

.k?לכתוב יכול שאינו בשעה השנה ראש בערב ונזכר פרוזבול לכתוב ששכח למי הדי k)מה 'irq)

.`k" שעשה הפרוזבולאד לו שנאבד סמ על חובו לגבות יכול הא ואבד, לומר"פרוזבול"" נאמ והא ,

ואבד? לו k`)שהיה 'irq)



˙Â·Â˘˙‰ ˜ÏÁ / ÌÏ˘‰ ˙ÈÚÈ·˘ ÈÈ„ ˙˘Ó „Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

zeaeyzd wlg / mlyd ziriay ipic zpyn



‡Â·ÓÏ ˙Â·Â˘˙‰Î

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`eanl zeaeyz

.`(`" "שמותבחומש פרשת המשפטי" שבשנת מבואר: דהיינו:שמיטה"" השדות, את לנטוש מצוה יש "

שביעית. בקדושת הקדושי הפירות את להפקיר

(a" "ויקראבחומש פרשת כיבהר" ומפרשת ולבצור, לקצור ולזמור, לזרוע אסור שבשביעית מבואר: "

רב לומד לשביעית,תשא הנכנס שביעית ערב של חריש דהיינו אסורה, שביעית שתוספת עקיבא, י

שביעית. למוצאי היוצא שביעית של וקציר

(b" "דבריבחומש פרשת "ראה" מבואר: לדרוששמיטה" למלוה שאסור , כספי שמיטת והיא נוספת "

החוב. את להחזיר מהלווה

.a. כספי שמיטת ב. קרקעות. שמיטת א. : חלקי שני

.bשמות ארבעה יש השמיטה השבע.2.שביעית.1.לשנת .4.שמיטה.3.שנת האר שבת

.cdyr zeevn.תשבות ובקציר חריש של עשה ג אומרי ויש להפקיר, , האר dyrzשביתת `l
שביעית, פירות להפסיד לא שביעית, בפירות לסחור לא תבצור. לא תקצור, לא תזמור, לא תזרע, לא

ביעור. מצות

:eeiv minkg. ואיל הקרקע שבעבודת מלאכות שאר ג לעשות שלא

.d"קרקעות חובתשמיטת אלא באר התלויה מצוה אינה כספי שמיטת ואילו , באר תלויה מצוה היא "

. הגו

.e"קרקעות בחושמיטת נוהגת אינה בחו"" נוהגת כספי שמיטת . באר התלויה מצוה שהיא כיו ל,"ל,

. הגו חובת שהיא כיו

.fלא ישראל בני שנכנסו אחר שנה ואחת ה"עשרי היתה משושמיטה"י קיימו, ישראל שבני הראשונה "

ב התחייבו לא האר את וחילקו שכבשו ""שמיטה"שלפני שנאמר תזמור, לא וכרמ תזרע לא ,"שד

וכרמו. שדהו את מכיר אד כל שיהא

.g"יובל"" בחומש בתורה מקורו "ויקרא, פרשת "בהר," שנאמר יובל" שנה... החמישי שנת את וקדשת

לכ תהיה ."היא

.hבזה נוהג היובל אי שנאמר"מדאורייתא , אדמת על נמצאי ישראל שכל בזמ רק נוהג שיובל כיו ז,

ישביה" לכל באר דרור ."וקראת

.i. השבטי כל שבו שלא כיו נהגו, לא

.`iי בגמ', ה"נחלקו למחזור ראשונה שנה היא יובל ששנת ולפישמיטה"א תשס"" שנת שנת"ז היא א

י"שמיטה"ה אול תשנ", ששנת ה"א למחזור ראשונה שנה היא ולפי"שמיטה"ו תשס", ששנת יוצא ב"ז

" שנת ."שמיטההיא

.aiבזה רבי ""לדעת "שמיטהז שמדאורייתא כיו , מדרבנ רק מצותה בזמשמיטה" ורק ליובל, הוקשה "

" נוהג מדאורייתא.שמיטהשיובל חיובה רבנ ולדעת נוהגת, "

. מדרבנ מצותו הזה שבזמ כרבי פסקו הראשוני רוב

.bilaeiוחז הזה, בזמ נוהג הצי"אי רוב שאי מאחר לקיימו, תיקנו לא ליאסרל בו, לעמוד יכולי בור

" רצופות, שני ב' קרקע ואילושמיטהבעבודת ויובל, "mitqk zhinyשלא כדי הזה, בזמ נוהגת

מישראל. כספי שמיטת תורת תשתכח

.ciהקב של שהאר ידע ישראל שע עליה"כדי אדו יש אלא פירות, להוציא וסגולתה בכוחה שלא ה,

אדוניה. ועל

.eh" וכונו , למלאכי אות השווה דברוהכתוב עושי כח ."גבורי

.fhי מגיל אנשי זו במצוה חייבי שנה."הכל עשרה שתי מגיל נשי וכ ומעלה, ג

.fiואעפ גרמא, שהזמ עשה מצות :"שמיטה מפרשי ויש , לאוי ג זו במצוה ויש הואיל בה, חייבת אשה כ
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מהמצוות עשה מצות חיוב את להפריד אי ולכ היא, כללית אחת מצוה השביעית מצוות שכל משו

חייבות. נשי כ ועל תעשה, לא

.gi.המצוות בשאר שמחנכי כמו השמיטה מצות את לקיי הקטני את מחנכי אבל , חייבי אינ

.hi" מדי שמחויב, הארמסתבר ."ושבתה

.k.מעשה בה שאי מצוה על מברכי שאי כיו לא,

.`kבכמות לא שהברכה אומרי ויש , שני לשלש מבורכת תהיה שישית, שנה של התבואה שיבול הבטחה

מועטת.אלא באכילה שישבעו

.akהחזו לכל"מר אלא אינה הברכה וג לאבדה, החטא שיגרו אפשר אבל , שכ שמסתבר כותב: א

חבירו. בשביל ללקות יכול והיחיד ישראל,

.bkב מקללו ועניות."ארור"הנביא גלות, חרב , לעול בא דבר ,

.ck. בארצ ישראל בני שהכעיסו ויובל השמיטה שנות שבעי כנגד

.dk.השביעית בשנה להגאל שעתידי מתו

dhinyd zpy :'` wxtl zeaeyz
שנת`. היא שנה שאותה סימ שארית נשאר לא א לשבע. העול מבריאת השני מספר מחלקי

ה"שמיטה"ה במחזור השנה מספר את מראה היתרה שארית יוצא וא ."שמיטה",

.a" ולקיי למנות החלו ישראל לאשמיטהבני שנכנסו אחר עשרה"" ארבע דהיינו: אותה, וחלקו וכבשו י

לא כניסת אחר ה"שנה ושנת לאשמיטה"י, כניסת אחר שנה ואחת עשרי חלה י.""

.b. מדרבנ הוי פוסקי לרוב

.cר הוא בתשרי ל"א' בכשמיטה"ה ומסתיימת באלול"" כט יו .ט)"(כולל

.dשב הוא ראוי אבל ""לא, כשמבר השנה ראש של א' ליל של ","שהחיינוקידוש קיו על ג מצוותיכוי

העשה שנת של ."שמיטה""

.eקודש ה שפירותיה ולשנה , האר שבת של חדשה לשנה להכנס כשזוכה לד' ולהודות להרגיש צרי

. שני לשבע אחת רק בא ושזה והפקר,

.fויהי שביעית, של תעשה ולא עשה מצות לקיי ומזומ מוכ הנני שביעית: של השנה בראש לומר ראוי

. נוע

ziriay axr :'a wxtl zeaeyz
שביהמ`. ""בזמ קיי היה הארק העבודת קוד יו שלשי אסורה ""שמיטה"" די וזה תוספת,

ז"שביעית וחכמינו ולהלכה", השבועות, מחג איל ובשדה הפסח, מחג תבואה בשדה חרישה אסרו: ל

בתשרי א' עד מותרות האר שעבודות נוקטי כהראנו שבזה"(דלא שסובר סיריליאו יו"ש תוספת להוסי יש ז

.ט)"כ

.aט עד דהיינו שביעית קוד ימי וארבעה ארבעי מאכל ע לטעת מותר המאוחר שלכל חכמי ז"גזרו

ערלה שנות שמני מפני בשביעית, שנטע יחשבו הרואי זה, זמ תו יטע וא , עי מראית משו אב,

ה משנת מותרשמיטה"יתחיל ולכ ערלה, לגבי אחת כשנה נחשב ימי וארבעה מארבעי ביותר אבל "

זה. לפני ליטע

.b"ערלה ראשונהשנת לשנה נחשב השנה שבסו יו דשלשי , יו שלושי רק תתכ הראשונה בשנה "

מ ע נטע א ולכ ערלה, ר"של לפני יו בקרקע"ד הע לקליטת יו עשרה ארבע שכולל דהיינו: ה,

ערלה. לשנת נחשב

.cר החזו"עד מר הכריע וכ ממש, אע"ה שמותר בשביעית."א שהקליטה פ

.dלר סמו לזרוע כדאי ."אי ספיחי מדי לעוקר חייב יהא בשביעית וילקט ישתרש שא ירקות ה

,oigitq meyn xeq`l `ly ick gnviy jixvy dginvd xeriyלעונת"י בהגיעו דוקא שהיינו א

המוציאי ובירקות בשישית, מעט שצמחו במה די עלי להאכל שדרכ ובאות שביעית, לפני המעשרות

נביטה. מספיק ולא הפרי תחילת דוקא שיצא בעינ ודילועי כקשואי פירות

.edlxr zepy oipn ea oi`y wxq oli`ר בערב אותו ליטע ממש."מותר החזוה הכרעת שקליטה"(לפי א

מותרת) .בשביעית

ט"י עד רק בנטיעה שמותר לכתחילה,"א שזהו אומרי ויש שביעית, קוד תהיה שהקליטה כדי אלול, ו
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ט עד לנטוע הספיק כשלא בדיעבד ר"אבל ערב עד יכול אלול ממש."ו ה

.fzewxiהירקות על יהיה בשביעית תהיה הנביטה שא כיו לשביעית, סמו אות לזרוע כדאי אי

" zeiphwe."ספיחיאיסור d`eazה בשנת גידול לשליש שיגיעו איסורשמיטה"כל בה יש "

ה"ספיחי" לפני שליש שיגדל באופ זריעת את להקדי יש ולכ ."שמיטה",

.gה בשנת המותרות שלאשמיטה"מלאכות כדי שביעית, לפני לעשות להקדימ יש הפסד, במקו "

ב לעשות ."שמיטה"יצטרכו

ziriaya zexeq`d zek`lnl dgizt :'b wxtl zeaeyz
.`dxivw ,dxinf ,drixfה בשנת מעצמה האר שהצמיחה שצמחוdxivae,"שמיטה"ממה מאילנות

ה שהשמיטה"בשנת בזמ מדאורייתא,שמיטה"" עליה ולוקי התורה, מ איסור התורה מ נוהגת "

" שד תזרעשנאמר ""לא וכרמ תזמור, ""לא קציר ספיח את תקצור. "לא נזיר ענבי ואת תבצור" ."לא

ברמב מותר."ופירש בשינוי אבל , והבוצרי הקוצרי כדר דוקא הוא שהאיסור :

drihpe dyixgאיסור אלא לאו, אינו שחרישה כיו , עליה לוקי אי אבל התורה, מ אסורי ג

" שנאמר תשבותעשה, ובקציר בכלל"בחריש שהיא כיו התורה, מ ואסורה בתורה נכתבה לא ונטיעה ,

וכ נטיעה"זריעה על לוקי ואי נטיעה, חזוש הדי מ עונשי דאי .א)"(כיו

oeyire oeyic ,leaife ,d`wyd[qeqix]. מדרבנ שאיסור מלאכות ה

,mipa` lewiqאבני גדר בנית לצור וא חרישה, משו מדרבנ אסור קרקע ליפוי סיקל א

שדהו. כ לש ומנקה לזריעה, הקרקע את להכי שכוונתו יאמרו שלא , עי מראית משו אסור

.aימות הע א אפי' אסורות דאורייתא ה')מלאכות בפרק עוד מדאורייתא,(ועיי מלקות עליה ולוקה ,

[xzen lek`l ick xevale xevwl wxe]" כשזה רק מותרות דרבנ מלאכות או"לאוקמי, האיל את לקיי דהיינו: ,

" אבל ניכר, הפסד giaydl]"לאברוייבמקו epiidc].אסור

.b, בע או בשדה ניכר הפסד יהיה שלא מנת על להשקות ניכר)מותר הפסד במקו חכמי גזרו (דלא

.cהחזו מר או"הכריע בכמות ניכר היזק יהיה דרבנ המלאכות את יעשה לא שא במקרה שמותר א

בשביעית. הגדלי הפירות באיכות

odillke `ziixe`c zek`ln :'c wxtl zeaeyz
.`" אילנות.זריעהאיסור נטיעת ג כולל "

.a" "זמירהאיסור שיהיה כדי , ענפי חלקי או ענפי זמירת כוללת האיל" ."לתועלת

.b" שנאמר , גפ רק או זמירה באיסור כלולי האילנות כל התורה מ הא הפוסקי ענבינחלקו ואת

תבצור לא החזו"נזיר הכרעת ,". מדרבנ רק אסורה אילנות בשאר שזמירה א:

.c. והבוצרי הקוצרי כדר שאינו כיו בלבד, קטנה בכמות דהיינו: לאכול, כדי ולקצור לבצור מותר

" שנאמר אכילה, לצור קצירה התירה לאכלהוהתורה לכ האר שבת ."והיתה

.d.ובצירה קצירה באיסור כלולי שביעית, בקדושת הקדושי וצמחי אילנות רק

.eה בשנת אסורי וזמירה בקדושתשמיטה"זריעה הקדושי בפירות רק אסורי וקצירה בצירה בלבד, "

. אות ולבצור לקצור אסור השמינית בשנה ואפי' שביעית,

.fוא שביעית, קדושת בה יש בשביעית החנטה היתה שא חנטה, בתר הולכי האיל בפירות

קדושת בה שאי כיו השביעית, בשנה אפילו כדרכ אות לבצור מותר בשישית היתה החנטה

שביעית.

שביעית. דיני בה נוהג בשביעית לקטו שא הלקיטה, אחר הולכי בירקות

בשביעית. גידול לשליש הגיעו א וקטניות בתבואה

שביעית. קדושת בה שיש גידולי בשמינית א ולבצור לקצור אסור ולכ

odillke opaxc zek`ln :'d wxtl zeaeyz
ב`. לעשות אסרו סיקול,שמיטה"חכמי : כגו , בשדותיה לעשות החקלאי שנוהגי מלאכות כל "

וכדומה. השקאה, זיבול,



˙Â·Â˘˙‰ ˜ÏÁ / ÌÏ˘‰ ˙ÈÚÈ·˘ ÈÈ„ ˙˘Ó ÁÎ

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.a" באות ה א א מוחלט, באופ אסורות מדאורייתא שאסורות מתירי"לאוקמימלאכות ויש ,

ב מסוימי כלל.לאוקמי"במקרי משבחת שאינה במקו "

.b" שזה במקו לעשות מותר מדרבנ שאסורות ולא"לאוקמימלאכות , הקיי על לשמור דהיינו: ,

שהתירו שמצינו ממה מהפוסקי חלק למדו זה די הפירות, לרוב או לע לשדה, ניכר הפסד יגר

הפסד. במקו בשביעית השלחי בית השקאת חכמי

.c(`" דהיינו: לתמכו, מותר שנסדק ע : כגו , הקיי על לשמור כדי מותרות דרבנ ,"לאוקמימלאכות

אסורה. דאורייתא מלאכה ואילו

(aדאורייתא מלאכות ואילו הפירות, רוב שיפסדו או לע ניכר הפסד כשיש מותרות דרבנ מלאכות

זה. באופ א אסורות

.dאבל פירות, שיעשה ע על להתפלל מותר וכ לאוקמי, שזה מפני מותר, שנושרי פירות על תפילה

מעשה. נחשב דזה משו סגולה, לעשות אסור

.eהעבודה ואז ניכר, לנזק חשש שיש קבע: שמי וירא נאמ לחקלאות כשמומחה מותר דרבנ מלאכות

ה שנת אחר לתקנו נית הנזק וא יותר, ולא בלבד הנזק מ להצלה בצמצו אינו"שמיטה"תעשה ,

לנזק. נחשב

.f" איסור בה שיש אעספיחיבגידולי , דרבנ מלאכות לעשות אי הפסד."" שיש פ

dizecleze drixf :'e wxtl zeaeyz
במלאכת`. כלולי לאדמה מאדמה שתילי והעברת והרכבה, הברכה, , עצי או ירקות שתילת נטיעה,

התורה. מ האסורה זריעה

.a" נטיעת סרקא התורה.איל מ אסורה "

.b" מיא בזריעה.גידולי אסורי "

.c" איסור בה יהיה שלא ובלבד בשביעית, שקליטת אפי' שביעית, לפני לזרוע ."ספיחימותר

.d.אסור

.emignv x`yר עד לזרוע אע"מותר החזו"ה, הכריע וכ בשביעית, שקליטת כדאי"פ אי אבל א.

בער ""לזרוע איסור בזה יהיה שלא כדי ובתבואה"ספיחיה, ג', סעי' טו בפרק שמבואר כמו בירקות ,

בשביעית. שליש שיביאו וקטניות

.fט אחרי פרי עצי ליטע אסרו מ"חכמי שהוא השישית, השנה של אב השנה,"ז ראש קוד יו ד

ה משנת ערלה שנות מני שמוני לפי בשביעית שנטע יחשוב הרואה מכא משאשמיטה"דבפחות כ""

ט עד עיי"בנוטע ב' בפרק כמבואר לערלה ראשונה כשנה שישית שנה לו שנחשב אב ט"ז וביו ז"ש.

ככולו. היו שמקצת כיו ליטע, מותר

.g" תולדות השמדתזריעההגדרת השקאה, : כגו הפירות, או הצמח לתועלת הנעשית מלאכה כל היא: "

. מדרבנ אסורות וה וריסוס, דילול למטע, המפריעי עשבי

.hלחקלאות כשמומחה רק דרבנ מלאכות לעשות מותר הפירות לרוב או לע ניכר הפסד במקו

ויר יותר."נאמ ולא בלבד הנזק מ להצלה בצמצו תעשה העבודה ואז ניכר לנזק חשש שיש קבע ש

dizecleze dyixg :'f wxtl zeaeyz
.`" התורה.חרישהמלאכת מ אסורה בשביעית "

.a,לוקה "אינו איסור שהוא "עשהמשו ולא ""לאו" על לוקי ואי ."עשה,

.b(`. אבני חרישה.a)סיקול לצור עשבי קרקע.b)השמדת נטיעה,c)ישור לצור בורות חפירת

וכדומה.

.cמשבילי : כגו שדה, או כגינה משמש אינו זה ששטח לרואי שניכר ממקומות אבני לסקל מותר

חקלאית. למטרה כוונתו שאי ובלבד וכדומה, חניה וממגרשי

.d.1כל שעושה כדר כ עושה בא נקיו לש לסלק מותר ובחצר, בגינה שהצטברו ולכלו פסולת

י . ."השני בה משתמש הוא אי יראו שהרואי צרי , ולכלו פסולת אבני שאיסו המונח2.א חפ

לפנותו. מותר מקומו זה ואי בגינה

.eע : כגו בניה, לצור שעושה שניכר בתנאי ."מותר במקו בניה חמרי הכנת או מתאי שילוט י

.f" חרישהבפשטות בלבד.תולדות מדרבנ אלא התורה מ אסורות אינ "
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dxinf :'g wxtl zeaeyz
.`mxkaשהוא,"לכו בכל ושיעורה התורה, מ הוא האיסור `zepliע x`yaהתורה,"י מ שאיסורו א

החזו"וי דעת וכ , מדרבנ שאיסורו א."א

.aב לזמור שאינו"שמיטה"מותר ובתנאי , דרכי לעוברי כשמפריע או הסקה או סכ לצור זה בא ,

הרגילה. הגיזו מצורת ניכר בשינוי הענפי את שיכרות ורצוי , הע לתועלת מתכוי

.b" איסור על ""זמירהלוקי שנאמר תזמור, לא ."וכרמ

dkixce dxiva dxivw :'h wxtl zeaeyz
שדהו.`. הפקיר ואפי' , השני כל שרגילי כדר בשביעית, ולקטו לבצור אסור

לכו הוא בשדהו ובוצר הקוצר לבעלי י"האיסור אחרי של שדה ובוצר הקוצר אבל התורה, מ א"ע

וי , מדרבנ התורה."שהאיסור מ שהוא א

.aע בשביעית לקצור הרמב"מותר לפי , השני בכל הרגילה הדר מ בקצירה שינוי ""י פי'שינוי: "

"zenkaג לחוש יש ולכתחילה הפקר, משדה לביתו להביא רגיל שאד קטנה כמות רק דהיינו: ,

שינוי המצריכות dlibxd,לדעות jxcd on dxivwd zxeva mbe ilka mbלקצור שאסור דהיינו:

קצירה. צורת באותה וג , השני כל בה שקוצרי הכלי באות

.bהחזו ודעת סעודות, שלש מזו מתירי ויש בסעודה, לאכול הצרי שיעור ללקוט להתיר"מותר א

. ימי לכמה להשתמש ביתו בני עבור מכי שאד כשיעור ללקוט

.cכל כדר ידוש ולא אות ידרו שלא שביעית, בקדושת הקדושי ותבואה שפירות חכמי תיקנו

הרגילה. הדר מ ובכלי בכמות בשינוי רק ויעש , השני

.dכדר תקצור לא דהפסוק , שינויי ובלא שנה כבכל כדרכו עושה די בית לאוצר מלאכות העושה

. הבעלי על רק אזהרה הוא , הקוצרי

d`wyd :'i wxtl zeaeyz
ההשקאה"`. בשנת .שמיטה"" מדרבנ אסורה "

.aהשקאה שללא כיו בשביעית, להשקותה מותר השקאה ללא גדילה שאינה דהיינו: , השלחי בית שדה

ההשקאה ללא הצמחי סוג מחמת או הקרקע תכונות שמחמת שדה כל ולכ . מתקיימי הגידולי אי

שמותר השלחי בית שדה בגדר הוא הרי ניכר, נזק לה יגר או הפירות רוב יפסדו או הע ימות

להשקותו.

.bי נוי:"בפרק בגינות השקאה בעני דיני פרטי ג' עוד מבואר א

כלל.`) להשקות אי מספיקה המי כשכמות הגשמי בעונת

(a.השקאה על לגמרי לותר אפשר בשיחי

(bע"י להשקות שעדי ביד."א מאשר ממטרה י

.c.בשטח וה המי בכמות ה ומוכרח, שדרוש מה את רק להשקות יש

.dע מבוצע זה בא בשביעית, ולדש להשקות שביעית,aygnי"מותר בערב eaהמכוו dyrp `le
ziriaya iepiy,,jxevd icka xzei df m`e" על מצווי שאנו משו , אוסרי האריש ,"ושבתה

פעולה עושה ואינו הואיל , מתירי ויש השדה, שביתת למניעת הגורמת היא שביעית מערב והמעשה

אסור. עי מראית חשש שיש במקו ורק בשביעית,

.eלמדו חכמי שהתירו השלחי בית החזומהשקאת הכריע וכ הפוסקי מ ה')"(חלק בפרק וכמבואר שהתירוא

הפסד. במקו דרבנ מלאכות חכמי

iep zepiba sheyd letihd :`"i wxtl zeaeyz
אסור.`.

.a,ג')מותר תשובה להל (ועיי

.b.זאת קבע לחקלאות שמומחה ובתנאי הפירות, רוב שיפסדו חשש כשיש או בע ניכר לנזק מחשש

ה שנת אחר לתקנו נית יהיה נזק.שמיטה"וא בכלל אינו "
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.cלפי תהיה שההשקאה וכ להשקאה, השקאה שבי הזמ ובהפרשי ההשקאה, בתדירות למעט צרי

ניכר. נזק למנוע הצור

.d.כלל להשקות אי מספיקה המי כשכמות הגשמי בעונת

.e.ההשקאה על לותר נית המקרי ברוב בשיחי

.fשעושה בכ יותר, חמורה ההשקאה וביד הואיל ביד, ולא בממטרה להשקות שעדי אומרי יש

ורגע. רגע בכל המלאכה

.gוי"י שמותר, ע"א מעורבי המי וא זו, מהשקאה כשנהנה ובפרט בזה, להזהר יש שלכתחילה א

לגינה. המרזב דר זרימת על להקפיד אי , לצמחי ומפסידה המזיקה בכמות ניקוי חומרי

.h.הקודמת שבתשובה הדעות בב' תלוי הדי

.iוכיו ודשא צמחי בו שגדלי במקו ידי ליטול שלא ליזהר ב."יש

.`i: הבאי באופני מותר אבל , עשבי לנכש בשביעית אסור

לעקור1. מותר הנזק ימנע לא לבד כיסוח וא , לצמחי ניכר נזק יגר שלא כדי עשבי לכסח מותר

במעדר. ג מותר ביד אפשר אי וא ביד,

.2,mizal aiaq zexvgaה בשנת מותר , לנחשי או לשריפה שנה,שמיטה"מחשש בכל כמו (כיו"

( צמחי לתועלת מתכוי ומשאינו .". לצמחי תועלת יהיה שלא שאפשר כמה עד לצמצ צרי מ

.aiזה ואי בגינה שהונח חפ כל וכ ביתו, שליד בחצר או בגינתו שהצטברו ולכלו פסולת לנקות מותר

מקומו.

.biלפני לעשות יש שביעית, לפני ולדש לזבל אפשר וא ניכר, נזק יגר יזבל לא שא באופ רק מותר

שביעית.

.ci. הצמחי סביב לעדור מותר הצמח של ניכר להפסד חשש קיי וא בשביעית, לעדור אי

.eh: כגו בלבד, לנוי לעשות שרוצה לכל ונראה נוי לש וא אסור. השבחה למטרת לכסח רוצה א

. חכ שאלת יעשה יתקלקל שהדשא חשש שיש במקרה או צורתו שנתקלקלה גבוה בדשא

.fhmipyeye micxe,בשביעית לגזו xzen]אסור - mignv lecibn qpxtznd i`lwgl j`]:דהיינו ההכרח, ובמדת ,

. חכ שאלת יעשה ניכר נזק ויהיה השיח שיפסד

,migxtכשזה אפי' המקובלת, הקטיפה מדר ניכר בשינוי לקטו מותר קישוט לצור הקטיפה א

. נוס לגידול לפעמי גור

.fiהצמח את לעצב יוכלו שלא מחשש או נוי למטרת וא אסור, השבחה למטרת לגזו רוצה א

. חכ ישאל בשמינית

.giע לגזו רצוי לגזו להתיר חכ שהורה ע"במקרי או נכרי שאומרי"י לדעות לחוש כדי שינוי, י

" אילנות.זמירהשמלאכת בשאר א מדאורייתא אסורה "

.hiניכר נזק יהיה זו מלאכה במניעת וא , מסוי לכיוו שיגדל כדי צמח או ע לקשור או לתמו אסור

מותר. לע או ב/1)לצמח סעי ה בפרק עוד .(ועיי

שהע חשש שיש או שמיטה לאחר לישרו נית יהיה ולא ביותר שמתעק היינו: שמותר לצמח נזק

לגמרי. ישבר

.k,ipnf wfpמגדולי יש הירוק מצבעו יאבד שלא מנת על דשא ולהשקות להוסי כשרוצי היינו:

נית זה ונזק הואיל ניכר, נזק נקרא שאינו כיו , דרבנ מלאכות מחמתו להתיר שאי שהורה, הפוסקי

ה שנת לאחר ."שמיטה"לתקנו

.`k.מותר

.ak.איסור עובר היהודי רק גוי הפועל וא איסור, עוברי שניה יהודי הוא העובד א

.bkב לשכנע נוע"עליו הדיירידרכי וא בשביעית, האסורות עבודות בגינה יעשו שלא שכניו, את "

בעוברי שמסייע מפני בגינה, הטיפול הוצאות בתשלו להשתת לו אסור כהלכה לנהוג מסרבי

יועמד זה ידי על בא או , שלו דרכי משו למריבה חשש יש בא חלקו לשל לו מותר א עבירה,

" השכני בפני שידגיש רצוי ואז המותרותלמשפט, ועבודות נקיו למטרות משל הוא כספו שאת

ziixe`c`."בלבד zek`ln miyer mipkyd m`eי יש", וההפקר בגינה, חלקו להפקיר שעליו א

א דרבנ מלאכות עושי וא ביתו, מבני ואפי' אנשי ג' בפני רשומה"לעשותו הדירה וא להפקיר, צ
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האשה ש על ויג חלקה. להפקיר היא א"חייבת דאורייתא מלאכות כשעושי שאפי' להפקיר,"א צ

" שיודיע האסורותומספיק מלאכות בה שיעשו הוא ומתנגד , כדי בשביעית תשבות שהגינה ."שרצונו

.ck.אסורות עבודות בגינה יעשו שלא השוכר ע להתנות עליו מוטל

.dkxikyna.להפקיר להחמיר נוטה ודעת שדהו, להפקיר המשכיר צרי כ בגלל א הפוסקי נסתפקו

szeya, צרי שאי הסוברי המקילי סברת בגינה, חלקו את להפקיר צרי א הפוסקי נחלקו

משא לעכבו, בכוחו ואי שותפו, של כרחו בעל עובד ששות לפי השדה"הוא בעל שהוא משכיר כ

כולה.

.ekרק הזרעי אלא המשכיר, שבבעלות הקרקע בגו עבודה נעשית שלא לפי , לכ לחשוש צרי אינו

בה. גדלי אינ אבל ממנה יונקי

.fk.במתנה ולקבל לקנות אסור בשביעית שנשתל נוי צמח בו יש א

ziae mivivr :a"i wxtl zeaeyz
.`" "ויקראבחומש נאמר תזרע" לא שלא"שד כיו בית, בתו לזרוע מותר א ספק: מובא ובירושלמי ,

" שכתוב מכיו או שד הארנקרא שפסקוושבתה ויש בספק, נשאר והירושלמי , אר בכלל ובית "

החזו אבל שמותר, שאסור."לקולא הכריע א

.aאסור שבשדה נקוב שבעצי אלא נקוב, בשאינו בי נקוב בעצי בי בשדה לשתול או לזרוע אסור

. מדרבנ אסור לבית מחו נקוב שאינו ובעצי התורה, מ

.b" איסור בה אי בשדה העומדי א נקוב שאינו נקובי"ספיחיבעצי בעציצי שא אומרי ויש ,

" איסור ."ספיחיאי

.c.לבית שמחו גינה כל כדי הטיפול, ואופ לגג, מתחת הנמצאת בגינה ולעבוד לזרוע אסור

.dשני בו שיש כיו בית בתו הנמצא נקוב שאינו בעצי לשתול או לזרוע מותר א : הפוסקי נחלקו

החזו וכתב נקוב, אינו ב. בית בתו א. להקל: להחמיר"צדדי יש אול , לסמו מה על לו יש שהמיקל א

. מכ ולהמנע

.e.1,בו לזרוע ואסור הפסק, הוי לא הרצפה לקרקע העצי בי הפסק ואי קרקע בקומת נקוב עצי

רצפה שג : אומרי ויש , לסמו מי על לו יש בו לזרוע והמיקל נקוב כאינו דינו הפסק, יש א

בלבד. זרעי או ירקות בעצי גדלי בא חוצצת לקרקע הצמודה

י2. לקרקע, העצי בי הפסק ואי מרוצפת שניה בקומה נקוב דבר,"עצי לכל נקוב כאינו שדינו א

שניה בקומה העצי ודי חוצצת, אינה שרצפה אומרי ויש , לסמו מי על לו יש בו לזרוע והמיקל

נקוב. כאינו דינו לרצפה העצי בי הפסק יש וא נקוב, עצי כדי

.fלדעות א בבית נקוב שאינו בעצי הדרושות דרבנ מלאכות לבצע מותר הצור בתשובהבעת (המוזכרות

במקוהקודמת) רק שמותר דבר לכל כקרקע דינו בנקוב אבל זה, בעצי לזרוע ואוסרות המחמירות

ני כר.הפסד

.g:מעלות שתי בו יש בבית נקוב שאינו נקוב.`.עצי משאa.אינו ""בבית, בביתכ מעלהגינה יש "

לגג. מתחת שהוא אחת

.hנחשב שלנו העציצי ברוב שמצוי כפי מילימטר בקוטר נקב ורק לנקב, נחשב אינו ביותר קט נקב

בקרקע. כגדל ודינו לנקוב,

.iלרצפה העצי בי הפסק לעשות יש לכ להפסק, נחשבת הבית רצפת א הדעות בעצינחלקו רק זה (ודי

שנתיינקוב) רב בגידולי : כדלהל העצי חומר על ג להקפיד ויש נקב, בו שאי בזה די ואי (שתקופת.

( שני מספר היא מפלסטיקהגידול או סי וי מפי או מזכוכית או ממתכת להיות ההפסק או העצי צרי

וי , יבקעו לא שהשרשי ה"נוקשה הגידולי וא , מע ה ההפסק או העצי א א שמועיל א

שנתיי משנה)חד יותר מתקיימי מחרס,(שאינ א להיות ההפסק או העצי ויכול , איל בכלל אינו

ממתכת. או מפלסטיק או מע dnewaמזכוכית, gpend uivrl uegn hlea gnevdn wlg m`e
dpeilr dpi`y,נקוב שאינו בעצי אפי' זה ודי הבולט, הצמח לכל מתחת ג יהיה שההפסק צרי

ztvexn dpeilr dnewa uivrd m`e.בזה להקל אפשר

.`i(`ממתכת ולא מע העצי עשוי שא הסוברת אחת לדעה , כאיל הנחשבי שנתיי רב בגידולי

נקוב. כעצי דינו
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(aדבר ואי מרוצפת, עליונה בקומה נמצא אינו שהעצי באופ , לעצי מחו בולט מהצמח כשחלק

שתחתיו. לקרקע מהעצי הבולט הצמח בי מפסיק

.aiעצי aewp]הוצאת epi`y 'it`]ביו תקרה הסרת או מקורה שאינו למקו הבית x`eankמ ,xzen dlila la`]

[jenqa" לתולדת ונחשב בשביעית, אסורה מעליו הגגו הסרת לגידול"זורעאו מוסי והאויר הואיל ,

הצמח.

. שבעצי הצמחי את בכ להשביח שכוונתו באופ רק הוא זה שאיסור אומרי יש

.biלתועלת כוונתו שאי הדבר וניכר הואיל שמותר, אומרי ויש הצמח, לגידול מוסי האויר כי אסור,

. הצמחי

.ci.השבחה למטרת כוונתו ואי השבחה, תכ גור ולא עתה, זורחת לא והשמש מאחר בלילה,

.ehעציצי נגד חלו לפתוח cineאי skzy mewnaכוונתו אי שא אומרי יש , לצמחי תועלת מביא

מותר. הצמחי לתועלת

. לצמחי אויר שיהיה כדי החלו לפתוח לו אסור מביתו שהנוסע שכתב: מי יש

פתוח. להשאירו שמותר נראה פתוח החלו א

במקו שמותרי דרבנ מלאכות ככל פסידא, משו מותר לצמח גמור נזק יהיה יפתח לא א וכ

פסידא.

.fh" תולדת זה דבר שא אסור, נקב לנקוב או חציצה מותר.זורעלסלק לסתו או להניח הוא, "

.fideab mewna gpend aewpk epicy uivr,יניקתו ומגביר הואיל להנמיכו, שלא להזהר ראוי לכתחילה

dnc` iab lr gipdl ogleyn uivrלזמ שהוא ובלבד הבית לסידור כונתו בא מקילי ויש אסור,

רצפה גבי על משולח להורידו מותר א ולעני הנקב. דר באדמה ישתרש שהצמח חשש שאי קצר

יא. סעי' בספר עיי

.gi.1ע הגידול לשיפור מתכוי שאינו לפי וזהו הצמח, לתועלת כשמתכוי אפי' מהקרקע"מותר היניקה י

החדש. במקומו

וי2. בעלמא, העברה דר נעשה שהדבר לפי היניקה."מותר, להשבחת כוונתו שאי שניכר לפי א

לאדמה.3. מחוברי הצמח כששרשי ג אחר, לעצי להעביר מותר

הרצפה.4. על מונח הצמח א א אחר לכלי להעבירו מותר

.hiאומרי ויש לקרקע, הצמח לחיבור זו בהעברה מתכוי שאינו כיו כיסוי, בלא א שמותר אומרי יש

לתועלת. מתכוי כשאינו ג , בניילו לעטפו להחמיר שיש

.kמי גידולי שג כיו , כ מלעשות להמנע יש בית בתו נקוב שאינו בעצי לזרוע האוסרי לדעת

ה בשנת מותר."שמיטה"אסורי זה ג המקילי ולדעת ,

.`kאע מותר ספיחי איסור בה אי ."א הניצני יפתחו כ ידי שעל פ

dizeevne ziriay zexit :b"i wxtl zeaeyz
.`:epiehvp `ziixe`cn

(`" שנאמר הפירות, את ונטשתהלהפקיר תשמטנה ."והשביעית

(a" שנאמר שביעית, פירות להפסיד להפסד.לאכלהשלא ולא "

(b" שנאמר שביעית, בפירות לסחור לסחורה.לאכלהשלא ולא "

(c" שנאמר הפירות, את לבער הביעור זמ בארצכשמגיע אשר ולחיה חז"ולבהמת ודרשו כל", ל:

הבית מ לבהמת כלה בשדה אשר לחיה כלה שבבית. לבהמה האכל השדה מ אוכלת שחיה זמ

כ לפרק בעלמא)"(בפתיחה אסמכתא וקרא מדרבנ רק או התורה מ הוא הביעור חיוב א מחלוקת: הובא .א

:epiehvp opaxcn

(`" נקרא בשביעית שגדל האדמה ובשימוש.ספיחישפרי באכילה ואסורי "
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(a. לאר לחו שביעית פירות להוציא שלא

.a:לברר יש שביעית בקדושת קדוש הפרי א לברר כדי

הגידול.`) או הפרי סוג את

(a.הפרי גידול מועד

(b.הפרי גדל בה הקרקע בעלות

(c.הגידול מקו

.bאו הנר להדלקת או אד לסיכת או בהמה או אד לאכילת המיועדי בגידולי חלה שביעית קדושת

המשמשי עצי : כגו , ביעור אחר שהנאת גידולי אבל ריח, צמחי על וכ כליו או אד לצביעת

שביעית. קדושת עליה חלה לא העול מ וכלה נשר שהע אחרי נהנה שאד להסקה

.cשביעית קדושת אי ריח בה שאי נוי יבפרחי בפרק .ט)"(עיי

.dה בשנת הפרי גידול בשלבי תלוי שביעית קדושת הגידול."שמיטה"זמ בסוג וכ ,

.e, מי רוב על הגדלי בדברי שביעית קדושת די הקובע oli`dשלב zexita :epiidcבשנת חנטה

g']."שמיטה"ה daeyz jynda oiir - dhpg idn].miapre mizifa ,zeiphwa ,d`eaza.גידול eli`eשליש
zewxiaה בשנת הלקיטה הוא הקובע הזמ , מי כל על שגדלי היה"שמיטה"כיו גידול שרוב א ,

בשביעית. היה בישולו וגמר בשמינית שנלקט בירק ג שביעית קדושת ולנהוג להחמיר ויש בשישית,

:dhiwl zxcbdaוי"י ממש, לקיטה יותר."א גדל שאינו הירק גמר א

.f.הפרי גידול של הראשו בשליש נקבע ובקטניות בתבואה , בזיתי , בענבי שביעית קדושת

.gי וי"חנטה הגידול, של הראשו שליש שהוא הפרח."א נפילת אחר הפרי כשניכר א

.hי בגמ': ולפי"נחלקו , כאיל חנטה הוא באתרוג הקובע שהשלב בשביעית"א ונלקט בשישית חנט א ז

וי שביעית, קדושת בו אד"אי בידי להשקאה ג וזקוק הואיל כירק, הלקיטה הוא הקובע שהשלב א

הרמב ואילו , כאיל החנטה הוא הקובע שהשלב פוסקי יש שביעית"כירק, בקדושת שקדוש פסק:

כירק. לקיטה בתר הולכי דשמא מספק,

.iה לתחילת לקנות הרמבשמיטה"רצוי לשיטת לחוש כדי השישית, בשנה שנקט אתרוג הסובר:""

שביעית. קדושת בו יש בשביעית נקט שא

.`iלכו בשביעית, שחנט אע"אתרוג שביעית קדושת בו יש בשמינית."ע שנלקט פ

.ai" בכלל הדרתפוזי דספרי הפוסקי דעת על לסמו שיש הוא, חנטה,"" הוא בה הקובע שהשלב ל:

אע שביעית קדושת בו אי בשישית חנט א שנקט"ולכ ונלקטפ בשביעית חנט וא בשביעית,

שביעית. קדושת בו יש בשמינית

.biאע שביעית, קדושת בה נוהגת בשביעית שחנטה בתר"אשכולית שהולכי כיו בשמינית, שנקטפה פ

חנטה.

.ciבעיר המנהג וכ שביעית, בקדושת קדושי אינ נכרי בשדה שגדלו שביעית שפירות : יוס הבית דעת

המבי ודעת , ירושלי החזו"הקודש מר דעת וכ בביעור, וחייבי שביעית קדושת שיש א."ט:

.ehהבעה צרי שביעית, בקדושת נכרי בפירות נוהג האורח נכרי."א משל ה שהפירות לאורח להודיע ב

.fh. כ

.fi" שנאמר בלבד, באר נוהגת התורה מ הארשביעית אל תבואו .כי לאר בחו ולא "

.giipy zia onfa eyakp `ly zenewnaלזהות אפשר אי ובימינו שביעית, דיני בכמה להקל יש

" וגזירת שביעית דיני כל נוהגי ולכ אלו, ישראל.ספיחימקומות אר בכל "

.hiipy zia onfa eyakpy zenewnaואעפ שביעית, בדיני חייבי הדי כדי"מעיקר פטרו חכמי כ

שביעית, דיני כל נוהגי ולכ אלו, מקומות לזהות אפשר אי ובימינו . ש להתקיי העניי שיוכלו

" ישראל.ספיחיוגזירת אר בכל "

.kבזה"" איסור של חכמי גזירת כולל שביעית, בדיני חייבי ישראל באר המקומות כל ."ספיחיז

.`k.שביעית קדושת דיני כל יש שבירושלי בשדה

" גזירת לא אבל שביעית, נוהגת הירד ."ספיחיבעבר
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איסור אי אבל בסוריה, להשתקע וילכו ישראל אר את יעזבו שלא כדי מדרבנ רק נוהג בסוריא

."ספיחי"

.akלכל שבסוריא נכרי בפירות אבל , מדרבנ שביעית בה נוהגת בסוריא יהודי בשדה הגדלי פירות

שביעית. קדושת בה אי הדעות

ziriay zexit zxwtd :c"i wxtl zeaeyz
לזכותונטשתה"`. הרוצה לכל שדהו פירות את ולעזוב לנטוש השדה בעל שצרי ועזוב, נטוש פירושה: "

. בה

.aמ"" שנאמר פירותיו, את להפקיר ונטשתהע תשמטנה ."והשביעית

.b:דהיינו שביעית, קדושת בה שמתחיל משעה איל בשדה שביעית, של השנה מראש ירק בשדה

בשביעית. חנטת

.cהב המבי"דעת ודעת פירותיו, להפקיר השדה בעל על וחובה שמצוה דמלכא,"י אפקעתא שזו ט

ונ התורה, הפקעת בפה"כלומר להפקיר צרי ראשונה דלדעה שדהו, מפקיר שהוא להגיד צרי א מ

הפקר. הפירות אי הפקיר לא וא שלשה, ובפני

.dולי הפקר, אינ הפקיר לא א השדה, בעל על מוטל שהחיוב הסוברת אפקעתא"לדעה שזה א

. מעצמ מופקרי הפירות דמלכא

.eהפקר נעשה השדה שג כיו פירותיו, לקיטת לצור לשדהו אד בני כניסת למנוע השדה לבעל אסור

למנוע. מותר מנכרי אבל פירות, לקיטת לצור

.f. מופקרי אינ הצמח או הע וכ שביעית, קדושת בה שאי שישית, פירות

.g.בזהירות ללקוט צרי ולכ חבירו, שדה להשחית שלא להזהר הנכנס חייב

.hעי ומקיי לכל, פתוחה שדהו להשאיר מ"צרי דהפקר."ז ע

.i. כ על לו ולהודות הפירות, לקיטת על השדה לבעל להודיע

.`iבמ עובר לשדהו ישראל כניסת ""המונע שנאמר למנוע.לכע, מותר הנכרי ומ , לאחרי ולא "

.aiבולט בשלט לציי חייב אבל שדהו, שישחיתו מחשש או נכרי ילקטו שלא כדי שדהו, לנעול לו מותר

הפקר" המפתחות.שהפירות לקבלת פלוני למקו יגש ליכנס הרוצה וכל "

.biבלבד נוי למטרת הוא הדשא שגידול מפני וזהו לבהמה, הראוי דשא ש שיש א נוי, גינת לנעול מותר

בהמה. לאכילת ולא

.ci, ימי למספר ביתו לשימוש ללקוט שרגיל ממה יותר פירות הרבה אחת בבת ללקוט לו מדובראסור (כא

י בפרק ועיי לסחורה, ולא פרטי לאד למכור)"בלקיטה מנת על לקיטה לעני ג' סעי .ז

df xeriyn xzei hwile xarוחשיב הואיל מרובה, לזמ לשמר לו ואסור , מותרי הפירות

כסחורה.

oigitq :e"h wxtl zeaeyz
שעברה.ספיח"`. השנה לקציר מחובר ופירושו: נספח, מלשו "

.aשהיו הרמאי מפני , לאוכל אסרו וחכמי באכילה, מותרי מעצמ שצמחו גידולי התורה מ

" ואומרי בשביעית שדותיה מאליהזורעי ."שצמחו

.bנכרי בשדה או יהודי של בשדה השביעית בשנה הצומח האדמה מפרי מעצמה האר שתוציא מה כל

" באיסור נכלל יהודי, ידי על ."ספיחיהמעובד

.c" איסור בו יש בשביעית שנזרע אדמה מאליו."ספיחיפרי העולה מפרי גרע שלא כיו ,

.d" גזירת בכלל אינ האיל ""ספיחיפירות ויאמר בשביעית איל יטע שאד חששו לא רבנ כי שצמח,

."מאליו

.e" איסור אי אופני "ספיחיבשלשה

בו`) שדה : כגו לזריעה, עומדי שאינ ר.בשדות

(a. הכר כלאי מדי שיאסר משו ירק לזרוע חפ אינו שבעליו כר בשדה

(b. אות זורעי אי האנשי ורוב חשובי שאינ בירקות
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(c.שביעית קדושת בו שאי בדבר

(d,וגזע עיקר לו שיש מי .[zeppak]כל

.f" איסור עספיחיאי ועובד נכרי בשדה שגדלו בגידולי לעבוד"" שלא מצווה אינו והנכרי הואיל נכרי, י

שביעית. קדושת נכרי בגידולי שיש הסוברי הפוסקי לדעת אפי' זה וטע בשביעית,

.gע המעובד נכרי ""בשדה איסור יש ג יהודי ."ספיחיי

.h" משו אסורי ג הפקר בשדה הגדלי אדמה ."ספיחיפירות

.izeiphwe d`eazה לפני גידול לשליש הגיעו לשליששמיטה"א הגיעו וא בשביעית, מותרי "

ה בשנת "שמיטה"גידול משו אסורי התחילוzewxiae,"ספיחי" א בשביעית, נלקטו א ג

" איסור בה אי שביעית לפני החזו"ספיחילצמוח הכרעת וכ איסור", שאי , הסוברי ויש להתיר, א

בשנת הירק שנלקט שכל : סוברי יש וכ שביעית, לפני המעשרות לעונת הגיעו א רק ספיחי

"שמיטה"ה איסור בו יש ."ספיחי"

.`i"ספיחי. לעול אסורי בשביעית שנלקטו "

.ai" לבהמה.ספיחיאיסור ליתנ ואסור בהמה, מאכל על וג לו, המיועד בשימוש , אד מאכל על חל "

, בה להריח שאסור ריח צמחי על יוכ בפרק עיי נוי צמחי .ט)"(די

.biולא , מאליה שירקבו כדי , במקומ להניח וצרי , לאכל שדעתו יחשדוהו שלא כדי , לעוקר מצוה

הקדושי פירות של בידי קלקול להתיר בכוחו ואי הוא מדרבנ ספיחי דאיסור , בידי להשמיד

ע ויקחו יכשלו שאנשי חושש וא שביעית, ."בקדושת לקובר לו מותר לאכול, מ

.ci" איסור שאינספיחיאי ירקות על וכ , בה לזרוע הדר שאי בשדות מאליה שעלו בגידולי "

נכרי בשדה שגדל האדמה פרי על וכ , אות זורעי אי האנשי ורוב jliחשובי `ny zxifb llka epi`y]

[ziriay lr deevn epi` ixdy ,ziriaya rxfieנקוב שאינו בעצי או בבית שגדל דבר כל על וכ צג"(בפי, עמ' ב

" איסור בו יש נקוב בעצי שג דעה: הובאה ב' דלא)"ספיחיסעי' , שנתיי רב גידולי ועל , האיל פירות על וכ .

י השביעית, בשנת יטע שמא הגזרה האיל בפירות לה"שיי שיש מי כל על שביעית קדושת שאי א

י עוד וגזע, שביעית."עיקר קדושת בו שאי דבר על ספיחי איסור שאי א

.ehבאותה מיד פרי ולהניב בשביעית להזרע לה אפשר ואי וגזע עיקר לו שיש כיו , שאי שאומר מי יש

שנה.

.fh.התורה פי על החקלאות לחקר המכו של בלוח ראה שווה זמנ אי

ocqtd xeqi`e ziriay zexita yeniy :f"h wxtl zeaeyz
.`" שנאמר שביעית, פירות להפסיד לאכלהאסור לכ האר שבת ""והיתה ומותרלאכלה, להפסד. ולא "

" שנאמר שימוש, לכל שביעית בפירות צרכיכלהשתמש לכל כפי"לכ להיות צרי שהשימוש אלא ,

לשתות. לשתותו שדרכו דבר לאכילה, באכילה שדרכו דבר דהיינו: שנה, בכל הרגיל השימוש דר

.a.שביעית קדושת בו אי

.b.שהוא בכל ואפי' לקלקל אסור אבל , מעצמ שירקבו כדי להניח מותר

.c" של עשה מצות מקיימי שביעית פירות שבאכילת אומרי החזו"לאכלהיש פוסק ולהלכה שאי", א

. לקלקל שאסור אלא לאכל חובה

.d" יעד, לשנות יעדאסור שלו.שינוי בפירות לעשות שרגיל ממה משנה שהאד דבר כל היינו "

.e.הרגיל השימוש בדר כשאינו פרי לאכול שאסור כיו , בה נז והרב בשביעית היתה התחרות

.f. חיי לאכל ורגילי , לבשל רגילי שאי כיו , מלפפוני לבשל אסור

.g.בה נמצא שהוא המדינה בני דר הוא

.h. שימוש דר ג וזהו הואיל מותר,

.i. בכ מתקלקל שאינו ובלבד אחד, לשימוש נחשב דהכל מותר,

.`i.שביעית פירות מפסיד הוא הרי נהנה שאינו דכיו אסור,

.ai. בכ שדרכו כיו , מלפפוני לכבוש מותר

.bi.לא

.ci. אוסרי ויש מבריתו, שמשנה א גלידה, לעשות : כגו לאוכל, ממשקה לשנות מותר

.ehהואיל הפירות, שהוצאו א שביעית, קדושת בו נוהגת שביעית פירות בו שהתבשלו תבשיל או מרק
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" בו עדייטעויש שראויי כיו בירק, או בפרי שביעית קדושת לנהוג יש כ וכמו שביעית, פירות של "

לאכילה.

.fh. למצצ שראוי זמ כל לאבד אסור

.fi.למקרר מרק להכניס חיוב אי ולכ יפסד, לא שהמרק לשמור חייב אי

.giכ והוא הואיל שביעית, קדושת בה אי טעמ מה ובטלה לאכילה עוד ראויי אינ "ע"א

בעלמא.

.hiבמי להשתמש נוהגי אי `dnc]א igetz in :oebk]לשתות נוהגי וא , לשפכ wlq]מותר in :oebk]

. למי כוונתו אי א א שביעית, קדושת במי יש

.k. לסוחט רגילי שאי כיו , תאני לסחוט שאסור העיר הרב

.`k.איסור שעבר פי על א שביעית, קדושת במי יש

.akכנגד מי רוב יש א ואולי הפרי, כהפסד הוי כ לא דא התפוז, של הרסק מורגש שעדיי כל מותר

הפסד. הוי המי

.bk.מותר ולקטני , בכ דרכ שאי וירקות פירות לרסק אסור

.ckמישמשי שקיל מה אבל , לקלפ שנהוג כיו טוב, עשה ומלפפוני תפוחי קיל שיוסי מה

מותר. מאד עבה חתיכה ע הסיר וא , לקלפ נהוג שאי כיו טוב, עשה לא ועגבניות

.dk.שירקבו עד שביעית קדושת בה לנהוג יש

.ekהפרי בשר אגב לאכילה ראויה הקליפה שאז הפרי, מבשר מאד עבה חתיכה ע קליפת כשמסיר

לה. הצמוד

.fkהראויי חלקי להנטל עלולי הקילו שבזמ א , מלוכלכי או מעופשי חלקי להסיר מותר

באכילה.

.gkובעיר לבהמה, ויתנ אד למאכל ראויי יהיו שלא עד אות לשמור שצרי אוכל כשאריות דינ

בה דבוק שאי גרעיני אבל הריסוק, אחר הנותרות בקליפות הדי וכ . לזרק מותר בהמות שאי

שביעית. קדושת בה אי הפרי מבשר

.hk. כ

.l.לאכילה עומדי שאינ כיו מותר,

.`lלהאכיל שנוהגי מפני שביעית, קדושת בה לנהוג מחמירי ויש לאשפה, שרוב כיו מקילי יש

ע אות שאוכלי יש וכ בדבש."לבהמה, או בסוכר בישול או טיגו י

.al.שביעית קדושת בה לנהוג להחמיר יש

.bl.וכדומה , לימו מי , חומ , יי : כגו , לסו רגילי שאי בדברי לסו אסור

.cl,החסה את משביח שבכ א וכדומה, מחסה תולעי ולהסרת לניקוי שביעית בפירות להשתמש אסור

שאח כיו , ."והטע בכ ומפסידו החומ את שופ כ

.dl. לימו במי לנקות אסור

.elדר וזה הואיל , ולעישו להרחה בו להשתמש ומותר שביעית, קדושת יש לסוגיה ובבשמי בטבק

" איסור בו יהיה שלא להזהר ויש תמיד, השימוש"ספיחישימושו אחר להשליכ שלא ליזהר יש וכ .

להרחה. עדיי שראויי זמ כל , בה

.fl.בלבד חיי בעלי לאכילת שראויי אפי' אסור

.gl. בידי נעשה הקלקול שאי כיו , מתירי דיש הדעות, בזה נחלקו

.hlשנשרו או וקטפ עבר , ומפסיד הואיל לאכילה ראויי ואינ בוסר כשה שביעית פירות לקטו אסור

כ יאכל לא א שהרי באכילה, לגמרי."מותרי שיפסדו ש

.n.1, עצי לצור לקוצצו מותר פרי בו שיהיה zigyz].קוד la meyn xeqi` oi` m`a wx edf j`].2אחר

אסור. פרי לעשות שביעית3.שהתחיל די מהע בטל המעשרות לעונת והגיע פירות הוציא א

zigyz].ומותר la meyn xeqi` oi` m`a wx edf j`]

.`n. חיי לבעלי ליתנ ואסור כלל לקלקל אסור

.an" שנאמר לאכוללא, תבואתה כל תהיה ... ."ולבהמת למונע חייבי אד בה וזכו נתלשו וא ,

.bn" בכלל זה ואי הואיל הפריאסור, אכילת ."דר

.cnקדושת בו יש בהמה מאכילת נפסל לא וא שביעית, קדושת בו אי בהמה מאכילת ג נפסל א
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א וא לבהמה. ליתנו ומותר להשליכשביעית, מותר א הדעות נחלקו חיי לבעלי לתתו נוהגי י

לאשפה.

.dn.מאכילה שמפסיד כיו שביעית, מפירות ושרשראות תמונות לעשות אסור

.enלדרו שלא להזהר יש ולכ , לקלקל ואסור שביעית קדושת בה יש בהמה למאכל ראויי ה א

. בבו מלוכלכות בנעלי עליה

.fnוי , אכילת דר שכ ."מותר, אוכלי ולקלקל לבזבז שלא חינו משו מכ למנע שצרי א

.gn. בכ גדולי דר שאי א , הקטני אכילת דר שכ כיו מותר,

.hn" דכל הפסדמותר, מותר.גר שביעית פירות אכילת מכח הבא "

.p.לאכילה ראוי נשאר עדיי שהרי מותר,

.`pוישתה מותר, צלחת ש וא , בידיי היי לקלקול לגרו שלא כדי גדותיה, על הכוס את למלא אסור

לשפו שלא להזהר ויש . היי בשיורי ההבדלה נר את לכבות אסור וכ לבקבוק, יחזירו או היי את

. הכיסי ולתו עיניו גבי על לית או לאבוד, ממנו

.ap.שביעית בקדושת הקדוש מהיי שמפסיד כיו אסור,

.bp.מותר אחרי ומשקי אוכלי ע אבל אסור, עצמו בפני

.cp(`. מתירי ויש בו, ליהנות נית ולא הואיל אסור, לחנוכה

(aולביהכ האור."לשבת מ שנהנה כיו מותר, נ

(b.מזה נהני ואי ביו א שמדליקי כיו אסור, נשמה לנר

(cאסור."לל בעומר ג

.dp.מותר במאכל טע שית ג מטרתו וא אסור, בתבנית המאכל ידבק שלא מטרתו א

.epמותר ביותר קטנה כמות נשאר וא שביעית, קדושת בשמ ונשאר הואיל אסור, שמ הרבה נשאר א

כרגיל. הכלי את לשטו

.fp.ישראל בבית המתארח לנכרי להאכיל מותר אבל לנכרי, שביעית פירות לית אסור

.gpאו חודש שבת שכיר הוא א א ביתו, כבני נחשב ואינו לביתו שחוזר משו נכרי, לפועל לית אסור

עליו. מזונותיה דסתמא מותר, לביתו חוזר שאינו שנה

.hp. מפסיד שהוא כיו אסור,

.qmc` lk`nl micrein m`,וכונתו(לדוגמא)אסור חומ שותה א אבל כהפסד. דהוא הגו על למרוח

ובולע, גומע אלא , החומ את יפלוט שלא ובלבד מותר, השיניי לו יכאב micreinשלא m`e
dndal. לאד מבהמה בדרגה אות שמעלה כיו לרפואה, מותרי

.`q(`ישאיר אלא באשפה, להשליכ אסור , לשייר ממונ על החסי האנשי שדר שאריות ה א

שביעית. קדושת בה יהיה ולא שיתעפשו עד בביתו

(aמעל השקית את להניח וראוי האשפה, בפח ולהניח ניילו בשקיות אות לאסו יש הדחק בשעת

שאריות להכניס לכתחילה מתירי ויש האשפה, בפח כשמניח מיד יפסדו שלא כדי שבפח, האשפה

שביעית. פירות הפסד משו בכ ואי לזרקה, וכ לסגרה ניילו לשקית לאד הראוי האוכל

dty`d z` zeqgec dty`d weliq zeipekny zenewnaeבפח השקיות את להניח יש

פירות בהפסד הנקיו עובדי את להכשיל שלא כדי להתקלקל, התחילו שהשאריות אחרי האשפה

שביעית.

(b.להתקלקל החלו שכבר שאריות ע טריות שאריות אחת בשקית לערב אי

(cוי , ויפסידו אליה יגיעו וצפרי שזבובי במקו או בשמש להניח להניח"אסור שמותר א

. זמ לאחר תבוא שהשמש במקו

.aqאי אספ א א , הכלי את לרחו מותר ולקנח לטרוח רגילי שאי קטנה בכמות זה א

. קדושי ה עדיי שהרי להשליכ

.bqלחו פירות להוציא אסור כללי מותר"באופ וכ בלבד. לדר צידה לקחת מותר הדחק ובשעת ל,

לחו אתרוג "ל,"להוציא מצות לקיי יוכלו לא האתרוג משלוח שבלי חשש לולבכשיש ."נטילת
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ziriay zexita dxegq :f"i wxtl zeaeyz
לאכלה"`. לכ האר שבת חזוהיתה דרשו """ לסחורהל ולא ."לאכלה

.a:להכשל עלולי שביעית פירות בקנית

סחורה.`) איסור

(aונעבד בדבר)שמור .(למחמירי

(b.ביעור מצות בה נתקיימה שלא מפני באכילה, האסורי פירות הקונה

(c"מכשול תת לא עיור עלפני סחורה."" באיסור המוכר הכשלת י

(d. האר לע שביעית דמי למסור חכמי שאסרו איסור

(e" .ספיחיאיסור אסורי ירקות קנית ידי על "

.b.באכילה נאסרו לא באיסור שנמכרו שביעית פירות

.cלימי לביתו לאסו נוהג שאד כשיעור מועט ודוקא למכור, כדי מועטי שביעית פירות ללקוט מותר

קטנה)מועטי כמות וי(ודוקא סעודות.", שלש מזו א

.dבפירות סוחר נראה יהא שלא כדי ובמשקל, במני במדה ולא באומד דוקא מועטי פירות למכור צרי

בקדושה. ויאכל שביעית פירות שה ניכר שיהא כדי ועוד שביעית,

.eבשוק למכור )אסור המועטי הפירות בשביעית.(את בפירות כסוחר נראה יהא שלא כדי ,

.fואז משקה או מאכל רק בזה לקנות ויש שביעית, קדושת בה נתפס מהקונה המוכר שמקבל הדמי

שביעית. בקדושת יאכל והמשקה המאכל ואת , לחולי יוצאי הדמי

.gקדושת בה ינהג לא שמא , האר לע שביעית דמי מוסרי ואי שביעית, קדושת נתפס שהכס כיו

שביעית.

.hכדר שלא בפירות כמשתמש נחשב שזה ועוד שביעית, בפירות סוחר דנראה משו חוב, לפרוע אסור

שביעית. בפירות עבודה שכר לשל אסור וכ , הנאת

.i:שביעית פירות מכר

שביעית.`) קדושת נתפס בכס

(a. לעול מקדושת יצאו לא הפירות

(bע מהכס הקדושה את להוציא אפשרות יש אבל , קדושת את מהפירות להוציא אפשרות י"אי

מאכל בכס .שיקנה לחולי יצא והכס שביעית בקדושת ויאכל משקה או

.`i.בזה המסתפקי ויש חוב, פריעת משו בזה ואי להחזיר, וג לתת מותר

.aiמחו שבא ניכר אי מחו"א באי אינ האלו הפירות מ רוב וג במני"ל במדה למכר אסור ל

למומחה ניכר א אבל שביעית, פירות למכור להתיר ויבואו שביעית פירות שה יחשבו שמא ובמשקל,

מחו בא זה מי שרוב או לאר חו פירות ."שה השני כבכל רגילה בצורה למכר מותר ל

?dhinyd zpya zewxie zexit mipew cvik :g"i wxtl zeaeyz
המבי`. ודעת . ירושלי מנהג הוא וכ שביעית, קדושת בה שאי יוס הבית בה"דעת שנוהגת ט

החזו פסק וכ שביעית, א."קדושת

.a" בעניני השגחה בה שיש בחנות אלא לקנות בקדושת"שמיטהאי הקדושי פירות נקנה שא כיו ,

י לפרק בפתיחה כמפורט , איסורי בששה להכשל יכולי אנו ז."שביעית

(1" עספיחיאיסור "". אסורי ירקות קניית י

(2" ונעבדאיסור כשמור בפרק וכמבואר באכילה הפירות את ואוסרי שמחמירי לאות ב.""

באכילה.3) אסורי הפירות ביעור מצות נתקיימה לא אלו ובפירות הביעור, זמ אחר קונה א

ב4) עיור"עובר סחורה.לפני באיסור המוכר את שמכשיל במה "
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(5. האר לע שביעית דמי למסור דרבנ איסור

סחורה.6) איסור

.bקדושת בה שיש תוצרת מספקות או שביעית קדושת בה שאי תוצרת מספקות אלו שחנויות כיו

בי אוצר במסגרת ד."שביעית

.c(`,drlada zepwlגבוה מחיר ישל ועליה שביעית, בקדושת קדוש שאינו דבר שיקנה כלומר:

שההבלעה להקפיד שיש אלא במתנה, שביעית הפירות את המוכר לו שית ובתנאי , ממחיר

שביעית קדושת בה שאי פירות ומעט שביעית פירות הרבה יקנה שלא [דהיינו: סבירה, תהיה

,[ עצמ הפירות עבור ולא האריזה עבור : כגו כספי, ער ללא או שימושי שאינו בדבר כשמבליע

ואיטלולא. כחוכא שנראה מפני

,dtwda dpwi riladl ezexyt`a oi`ykוכמו יאכלו, שהפירות לאחר עד ההקפה שתהיה ולכתחילה

יאכלו. שהפירות אחר שפרעונה דחוי בצ'ק לשל נית כ

.d,יאכלו שהפירות אחרי עד תהיה שההקפה ראוי ולכתחילה בהקפה, ישל להבליע אפשרות לו אי א

ואח החנות מ יצא לפחות , מסכי המוכר אי ."וא וישל יחזור כ

.e.שביעית בקדושת יתפסו לא שהמעות לעני

.fמשו האסורי בירקות : כגו באכילה, שאסורי פעמי באכילה, ולא בסחורה נאסרו דהפירות , כ

."ספיחי"

.gקדושי הנ ברשותו שיש המטבעות ורוב שביעית בפירות עיסוקו שרוב מירק כס מלקבל להמנע יש

להזהר וקשה משקה, או מאכל רק לקנות מותר שביעית קדושת בו שיש שבכס וכיו שביעית. בקדושת

. בכ

.hעכו בשדה שגדלו פירות ממנו לקנות מזו"מותר אלא יקנה לא לכתחילה אבל מיד, לו לשל ומותר ,

יותר. ולא ימי לכמה לו הנצר

.i.מותר

.`i. יהודי משדות שמקור וירקות מפירות וקנה שיתכ מנכרי כשקוני להכשל שלא להיזהר יש

iep-igxt :h"i wxtl zeaeyz
ועומדי`. ריח בה שיש נוי בפרחי שביעית. קדושת אי ריח בה שאי נוי בפרחי , פרחי באיזה תלוי

י לריח עומדי ואינ ריח בה שיש נוי בפרחי בסחורה. ואסורי שביעית קדושת יש שאי"לריח א

וי לריח, עומדי שאינ כיו קדושה, ריח."בה בה שיש משו שביעית קדושת בה שיש (פרחיא

ירקות) כדי שביעית קדושת בה יש טע בה .שיש

.aנזרעו א אבל שביעית, קדושת בה שאי כיו , לקנות מותר בשביעית נשתלו ולא נזרעו לא א

" איסור בה שיש אומרי שיש מפני , לקנות אסור בשביעית אע"ספיחיונשתלו בה", שאי פ

נפש. לכל הכרחיי שאינ ובפרט בשביעית, ונעבד נזרע איסור בה יש וכ שביעית, קדושת

.b.אסור

.c" איסור בה ."ספיחיאי דיניה לכל שביעית קדושת בה לנהוג יש אבל ,

.dאיסור בה ואי , האיל כפרי והוי הואיל שביעית, קדושת בה יש לשנה משנה המתקיימי ורדי

."ספיחי"

.eאע נקוב שאינו כלי בתו במי פרחי בבית להניח ."מותר הניצני יפתחו כ ידי שעל פ

.f.מותר שביעית בדיני בה נזהר א

oic-zia xve` :'k wxtl zeaeyz
בי`. לציבור."אוצר לחלקו לאוצר הפירות כל את אוס די שהבית פירושו: ד

"`)מטרתו: איסור חשש ללא ישראל משדות וירקות פירות לספק אפשר שבכ משמור"ספיחימפני ,

סחורה.a)ונעבד. איסור שהריb)מפני פירות לספק אפשר שיהא ודאות ואי הפקר, והפירות היות

לכל הפקר עומדות פיהשדות שני שבתות י')"(ספר הלכה .ז

.aובדמי , די לבית שהיו ההוצאות את לגבות ה רשאי אבל הפירות, דמי לגבות הותר לא די לבית

אי שביעית.ההוצאות קדושת
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.bשליחי אבל לעצמו, הקוצר יחיד על רק חל האיסור שכל כיו , והבוצרי הקוצרי כדר ובצירה קצירה

שינוי. בלא ולבצור לקצור לה מותר הציבור לצור קוצרי שה די בית

.c.חלוקה אלא מכירה זה שאי כיו כרגיל, ולמנות לשקול למדוד רשאי

.dבי באוצר הנמצאי שביעית למבוערי"פירות שנחשבי לפי בביעור, חייבי אי )ד שהרי(כמופקרי ,

. לבער חייב ביעור זמ בהגיע די בית מאוצר שקיבל יחיד אבל , הבעלי יד תחת אינ

xeria zevn :`"k wxtl zeaeyz
.`" מהפסוק למדי ביעור תהיהמצות בארצ אשר ולחיה ולבהמת לאכלה... לכ האר שבת והיתה

לאכול תבואתה חז"כל ודרשו ,"" ולחיהל: לבהמת"ולבהמת האכל השדה מ אוכלת שחיה זמ כל ,

הבית. מ לבהמת כלה השדה מ לחיה כלה הבית, מ

.aוי"י הפירות, ולכלות לבער זה ביעור שמצות בלבד."א להפקיר והמנהג , להפקיר שצרי א

.bמדרבנ או מדאורייתא חיובה ביעור מצות בא הראשוני ינחלקו לפרק הסוברת"(בפתיחה הדעה רק נכתב ג

התורה) מ זה ביעור .שמצות

.c, לבער חייבי אנו ומאז המטע, או השדה מ סוג אותו שכלה בזמ הוא שביעית פירות אכילת זמ סו

בהמה. מאכל זה א ובי אד מאכל זה א בי

.d. משומרי בשדות יש שעדיי א , המופקרי בשדות שכלה הזמ לפי נקבע הביעור זמ

.eואחד אחד לכל וכ , למבוערי ונחשבי הואיל יותר, ולא סעודות ג' מזו רק לעצמו, להשאיר רשאי

לד' היי וכ סעודות, ג' מזו לו שאי ואחד אחד ולכל ולקרוביו לשכניו לחלק רשאי וכ ביתו, מבני

יבער. והנשאר להשאיר, מותר ולביתו לו כוסות

יקבע בא לאכול שביכולתו מה לפי ולא , ואד אד כל של אכילתו דר כפי , משערי זה שיעור

לזה. רק סעודתו

.f'ואפי אנשי ג' בפני להיות צרי ההפקר , ולהפקיר החוצה הפירות להוציא צרי הביעור זמ בהגיע

וי , המופקרי הפירות את יקחו שלא שיודע למרות אוהביו, צרי"שה אי ג' בפני שמפקיר שכיו א

החזו מר החוצה, הפירות בלא"להוציא להפקיר להוציא טירחא כשיש הדחק בשעת התיר א

י עוד . לעדות."להוציא כשרי להיות צריכי מה ששני א

.gע ביעור מצות שקיי שביעית."אחר בפירות ולזכות לחזור לו מותר הפקר, י

.hאחר הנכרי מ נקנו הפירות א באכילה, ואסורי שביעית, בקדושת נשארי הפירות ביער ולא עבר

החזו כדעת לנוהגי הביעור ולכ"זמ הביעור, על מצווה אינו שהנכרי לפי הפירות, נאסרו לא א

באכילה. ומותרי סעודות, מג' פחות פירות קנה אפי' יו באותו יפקיר

.iשקבעו הביעור זמ מכללי בגבולותאחד בקיאי אי ואנו לביעור, ארצות שלוש שיש הוא, חכמי

השדה. מ הפירות כילוי של המדוייק הזמ מתי לקבוע מתקשי שאנו ועוד , חכמי שגבלו

.`i:'` jxc.המסופק זמ סיו עד כ וימשי , בה לזכות וישוב ויו יו בכל יפקיר הספק זמ כשמגיע

:'a jxc'ג בפני זאת ויציי , בה לזכות שלא יתכוי לביתו וכשמכניס הספק, תחילת בזמ יפקיר

ורצוי , יו בכל להפקיר לביצוע קשה ראשונה שעצה כיו נהגו, וכ , בפניה מפקיר שהוא אנשי

הפקר. פירות בביתו שיש שכיניו בי קצת יפרס ג' בפני להפקר שבנוס

.ai(`.שמינית שנה של חנוכה ערב ביעור זמ תאני

(a.שמינית שנה של בפורי תמרי

(b.דשמינית דפסח א' יי או ענבי

(c,דשמינית השבועות חג שמ או זיתי

מ יותר מוקד אלו מיני של הביעור וזמ נשתנה שהמצב טועני החזו"יש בש נמסר להלכה א"מ

חז לנו שקבעו בזמני ל."לבער

.bi.ופרי פרי מכל היוצא כל על וכ , הענבי של הכילוי בזמ , ענבי : כגו פרי, אותו של הכילוי בזמ

.ci. כ
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.ehלזכות"י שלא כונה מתו לביתו ויכניסנה דשמינית, שבט חודש לפני יפקיר ולכתחילה שבט, בחודש א

בבירור. הביעור זמ את לקבוע שקשה מפני במרקחת,

.fh.בקדושה יד על שנתפסו הפירות של הביעור בזמ בביעור חייבי שביעית דמי

.fiהחזו כדעת ש"לנוהגי נכרי"א "פירות מישראל הקונה שביעית קדושת בה יש נכרי" אחריפירות "

באכילה. לו אסורי ביער שלא זמ וכל , לבער חייב הביעור, זמ

.giקנה אפי' ביו בו להפקיר חייב א הביעור, על מצווה אינו שהנכרי לפי באכילה, נאסרו לא הפירות

סעודות. ג' ממזו פחות

.hi.שביעית טע בה שמעורב כיו שביעית, של הפרי או הירק של הביעור בזמ בביעור חייבי

.k. חכ שאלת יעשה

.`kלהמשי רשאי ולכ , כמבוערי נחשבי כי בביעור, חייבי אינ די בית באוצר הנמצאי פירות

. לבער חייב הביעור זמ בהגיע הביעור זמ לפני שקיבל יחיד אבל הביעור, זמ אחרי ג לחלק

.ak. להגעיל צרי אי ולכ בביעור, חייבת בליעת אי שביעית טע בה שנבלע כלי

.bkי בשוגג וא , לאבד וצרי באכילה אסורי במזיד וי"א , שאסורי ויפקיר"א נאסרו, שלא א

. בה ולזכות לחזור ויוכל מיד

.ck. כ

carpe xeny :a"k wxtl zeaeyz
.`xenyב שדהו מפקיר שאינו ."שמיטה"פי'

י הפירות: די החזו"ולעני ובש , שמתירי ויש באכילה אסורי שהפירות כדיעה"א להקל נמסר א

זו.

.aבהקפה."לכו אפי' ממנו לקנות ואסור פירותיו, שמשמר מי את קנסו שחכמי משו אסור, ע

.b.קידוש חובת ידי יצא

.c.לשדה נזק יהיה שלא כדי בשומר או פירות לקחת יבוא שלא מנכרי כששומר

.dcarpי באיסור, שדהו שעבד שלא"פי' חכמי שקנסו אלא , שמתירי ויש באכילה, הפירות שנאסרו א

משמר. וכדי ממנו לקנות

.eאיסור על ועבר הואיל בשביעית, הרכיב או הברי או זרע או שנטע הנטיעה את שיעקור חכמי גזרו

תזרע" לא ."שד

.fdkxadהענ את חות נקלט שזה ואחרי בעפר, ומכסהו האדמה אל לע שמחובר ענ מכופ פי'

. לע .dakxdהמחובר ע גזע על ומרכיב ענ לוקח פי'

.g.ולקבל לקנות אסור

.h. לבר אפשר

ziriay zexita zexyrne zenexz :b"k wxtl zeaeyz
הב`. לדעת ומעשרות, מתרומות פטורי שביעית ופירות"פירות הפקר שהפירות מחמת הוא הטע י

המבי ולדעת ומעשרות, מתרומות פטורי מתרומות"הפקר שביעית פירות פטרה שהתורה מפני ט

ומעשרות.

.aעכו ביד"פירות היה מלאכה הגמר א אבל ומעשרות, מתרומות פטורי השביעית משנה שאינ

ומעשרות. בתרומות חייבי ישראל

.bחייבי שביעית קדושת בה שאי להסוברי יהודי, ביד מלאכת שנגמרה בשביעית נכרי פירות

להפריש, חייב א להסתפק יש שביעית קדושת בה שיש ולהסוברי שנה. כבכל ומעשרות בתרומות

זו. הפרשה על לבר שאי אלא ומעשרות, בתרומות חייבי הפקיר לא והנכרי דהואיל

.c,להחמיר סיבות ב' דיש יהודי, אצל מלאכת שנגמרה נכרי של שביעית פירות לעשר אי`)יש דשמא

שביעית. קדושת מa)בה קדושה, שיש נאמר כ"דאפי' ימ הפקיר שלא בתרומות"יו שחייבי ל

מ אבל להקל."ומעשרות, ברכות שספק משו ומעשרות, תרומות הפרשת על יבר לא מ

.d" נקרא היי עשיית , יי מה ועשה מנכרי בשביעית ענבי מלאכההקונה מספקגמר לעשר וצרי "

ברכה. בלא

.eולכ עני, ומעשר שני מעשר שהצריכו יש א עני, מעשר להפריש צרי כשמפריש השביעית בשנה
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והאדר סלנט שמואל ר' ""הנהיגו ולומר להוסי מעשרת, צרי וא וכו' מחולל יהא בדרומו שני ומעשר

בדרומו עני מעשר שני."עני מעשר להפריש המצריכות הדעות ידי לצאת כדי ,

.fהב המבי"לדעת לדעת ומעשרות, מתרומות הפירות נפטרו לא הפקיר לא שהישראל כיו ט"י

החזו פסק וכ ומעשרות, מתרומות שביעית פירות פטרה בפירות"התורה ומשתמשי המקילי ולכ א.

" איסור בה שיש הופקרו ומעשרות.שמורשלא תרומות להפריש צריכי אי "

ziriayd lr ceyg :c"k wxtl zeaeyz
השביעית.`. על מחשוד שביעית פירות לקנות אסור

.aש מפרשי שביעית"יש שבזרעזיקת , פשת גבעולי : כגו לשביעית, שייכות לו שיש גידול פירושו: "

" לה שיש כמי נחשבי הגבעולי ולכ שביעית, קדושת אי ובגבעולי שביעית, קדושת זיקתיש

."שביעית

.bישתמש א ספק יש א אבל השביעית, על לחשוד למסור אסור האסורות לעבודות שמיוחד כלי

והישרה, הממוצעת הדר היא זו וקולא הואיל מספק, החמירו לא וחכמי מותר, האסורה למלאכה

ולהיטיב להחיות אנחנו וחייבי , ומה עצמנו ע ושלו חיי ודרכי חסד למניעת נגרו נחמיר, דא

. לאוי כמה ועוד שנאה, להרבות שלא שכ וכל , עמ

.cהמותרי לדברי ישתמש שמא ספק ויש לאיבה מביא להשאיל וסירוב תדיר שמשאילי בית כלי

אסור. איסור למלאכת שמטרתו אומר א אבל מותר.

.d" לברכו אסור באיסור בשדהו שעובד חבירו את ."שיצליחהרואה

.eאא לחשוד, שביעית פירות למסור ,"אסור מתקיי שאינו ומזו אחד, ליו שמספיק מזו לו נות כ

הגבלה. ללא לתת מותר

ziriay i`ven :d"k wxtl zeaeyz
פירות`. כל ולכ , לעול שביעית קדושת יש בשמינית נקטפו א א בשביעית שחנטו האיל לפירות

שביעית. קדושת דיני כל בה לנהוג יש שמינית שנה של בחור שנקטפו האיל

.a" איסור בה יש וג , לעול שביעית קדושת בה יש בשביעית היה גידול שליש .ספיחיא לעול "

.b" משו בו, כיוצא שיעשה בכדי עד לאכול אסרו רבנ בשמינית שנלקט שחששו"ספיחיירק מפני ,

" ויאמר שמינית עבור בשביעית שנלקט ירק שיצניע בשמיניתלאד צריכי"שנלקט אנו אי אול .

בשמינית. שנלקטו תולי אנו כי , טריי בירקות לכ לחשוש

.c"בו כיוצא שיעשה והבכדי בשמינית שיזרע כדי שצרי הזמ פירושו: ללקיטה." מוכ ויהיה יגדל ירק

.d" בואחר כיוצא "זמ יצניע שאד חשש שאי כיו , חכמי גזרו ולא באכילה, מותר הירק "ספיחי"

חדש. יבול לזרוע בשמינית שיכול במקו לשמינית, משביעית

.e" לאיסור המירבי שאדספיחיהזמ חכמי חששו שלא מפני חנוכה, הוא בשמינית שנלקט ירק על "

חנוכה. אחרי בה להשתמש בשביל ירקות יצניע

.f.השמינית בשנה מצותו שעיקר שביעית מדיני הוא ביעור מצות

.g" משו אסורי בשביעית שליש שהביאו וקטניות ותבואה בשביעית, שנלקט ,ספיחיירק לעול "

" משו אסור בשמינית שנלקט ירק חנוכה.ספיחיאבל עד או בו כיוצא שיעשה בכדי עד רק "

.h" משו בו ואי ."ספיחימותר,

.i.מחנוכה יותר רבנ גזרו ולא חנוכה, שעבר מפני מותר,

.`iולכ . ספיחי איסור בו שיש בשביעית שנלקט בירק השתמשו שמא לחוש יש שימורי בקופסאות

הקופסא. גב על המופיע היצור תארי את לברר יש

.ai" עדנעבדאיסור להמתי לה יש נעבד, לאיסור החוששי ולכ שמינית, של בחנוכה מסתיי אינו "

שמינית. מזריעת ירקות לשוק שיגיעו

ziriaya mipind zrax` :e"k wxtl zeaeyz
ב`. שלקטו שאתרוג אומרי שיש כיו בשישית, שנלקט אתרוג ולקנות להדר לנהוגשמיטה"יש צרי "

שביעית. קדושת דיני כל בו

.aי בשביעית, ונלקט בשישית שחנט הולכי"אתרוג דשמא מספק ירק, כדי שביעית קדושת בו שיש א

וי לחומרא, כירק לקיטה החנטה."בתר בתר שהולכי כאיל שדינו כיו שביעית, קדושת בו שאי א
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.b. די בית מאוצר באתרוג להשתמש יש שביעית במוצאי

.c" מוצאי של לסוכות :שמיטהבאתרוג כגו רבות, בשאלות כרו זה שדבר מפני , חכ שאלת יעשה "

. האר לע שביעית דמי מסירת שביעית, בפירות סחורה בשביעית, נעבד

.dע שהתירו ויש , לאר לחו שביעית קדושת בו שיש אתרוג להוציא שלא להזהר די"יש בית אוצר י

ונעבד) שמור משו למחמירי נעבד או נשמר לא א מותר האתרוג באיסור, הוצא שתתבטל(וא חשש שיש ובמקו .

החזו התיר לולב נטילת ."מצות לאר לחו מהאר אתרוג להוציא ו)א תשובה כז בפרק לקמ .(ועיי

.e. בקיטו מפסידו אינו דאז המעשרות, לעונת הגיע בא מותר

.f.לאכילה ראוי נשאר עדיי הוא כי לנוי, אתרוג לתלות מותר

.gלבער חייב מאתרוגי הביעור)מרקחת זמ .(כשמגיע

.hאת"י יפקיר לכתחילה לכ במדויק, לקבוע וקשה והואיל שבט, בחודש הוא אתרוג של הביעור שזמ א

בה. לזכות שלא בכוונה לביתו ויכניסנה שבשמינית, שבט חודש לפני המרקחת

.iמוצאי של בלולב אבל בשישית, הלולב שחנטת כיו שביעית, קדושת בו אי שביעית תחילת של בלולב

י וי"שביעית שביעית, קדושת בו שיש ""א והוא הואיל , שאי איעא שבזמנינו לפי בעלמא, "

הבית. לכיבוד ולא לולב למצות רק אלא בו משתמשי

.`i" תחילת של לכושמיטהבהדס ונחלקו"" בשישית, היתה שהחנטה כיו שביעית, קדושת אי ע

" מוצאי של בהדס י"שמיטההפוסקי לאו", ומצוות למצוה, שנטע מאחר שביעית, קדושת בו שאי א

וי ניתנו. ריח."ליהנות צמחי ככל שביעית, קדושת בו שיש א

.ai" והוא הואיל שביעית, קדושת אי בעלמא.עבערבה "

ux`l-ueg oal ziriay ipic :f"k wxtl zeaeyz
לחו`. שביעית קדושת בה שיש ירקות או פירות להוציא אא"אסור שיוצא"ל, : כגו הדחק, בשעת כ

יכול אינו וג שביעית, בקדושת קדושי שאינ פירות להשיג יכול ואינו , לדר צידה וצרי לאר לחו

. לאר בחו לקנות

.aלחו שהוצאו שביעית ""פירות איסור בה כשאי ודוקא באכילה, מותרי באיסור אוספיחיל "

ושמור" באכילה)"נעבד"" ונעבד שמור שמתירי ,(ויש למקו ממקו להעביר אסור באיסור הוצאו וא .

. לאר לחו חדשה הבאה ונחשב הואיל

.b" משו האסורי בירקות לאר בחו להשתמש שלא להזהר ."ספיחייש

.c(`לחו המיוצאי הפירות ורוב מלאכה"הואיל בה שנעבדה או באיסור ונשמרו כדי הופקרו לא ל

י בפירות"באיסור לנהוג צרי אול באכילה, ונעבד שמור מתירי ויש , בה להשתמש שאסור א

שביעית. בקדושת אלו

(aבאופ מיהודי לקנות שלא להקפיד יש ולכ שביעית, בפירות סחורה באיסור להכשל עלול וכ

בא אצל שגדלו מנכרי שיקנה או סחורה באיסור לנהוג"שמכשילו יש המותר באופ קנה ואפי' י,

שביעית. קדושת דיני בכל בפירות

(b" משו שאסורי ירקות מלקנות להזהר ."ספיחייש

(c.הביעור זמ לפני אלו פירות לאכול להקפיד xeriad]יש onf iptl ux`l mxifgdl oixingn yie].

(d. ביערו ולא שיתכ הביעור זמ אחר פירות לקנות שלא להזהר יש

.dבחו שביעית פירות לאכול להקפיד הביעור,"יש בזמ לבער יצטר כ לא שא הביעור, זמ לפני ל

דוקא הביעור מצות קיו את המחייבות דיעות ויש הואיל ישראל, לאר להחזיר שצרי מחמירי ויש

ישראל. באר

.eהחזו לחו"הורה אתרוג להוציא שמותר נטילת"א: מצות לקיי יוכלו לא האתרוג שללא חשש כשיש ל

בי אוצר במסגרת שביעית אתרוג להוציא שמתירי ויש ד."לולב,

.fחודש לפני כלומר הביעור זמ לפני ולאוכלו מצוה, לצור בו להשתמש מותר באיסור שהוצא אתרוג

אוסרי שיש מקומות בכמה נתבאר כבר נשמר או נעבד זה אתרוג א אבל שבשמינית, שבט

ונעבד. בשמור להשתמש
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.g" לעשות רפרוזבולנוהגי בערב """ לכתוב מחמירי ויש שמינית, של בערפרוזבולה ג שביעית,"" של ה

ה בשנת חובות לגבות שאסור הסוברי מהראשוני ויש עצמה.שמיטה"הואיל "

.hה שנת "שמיטה"עברה עשה ולא י"פרוזבול" בחו", שנעשתה שמלוה מפני נשמטת, הלואתו שאי ל"א

משמטת. שביעית אי

.iכנ ישראל אר לב להקדי"כמו לו יש כס לו חייבי ישראל מאר אנשי שא אלא ח, תשובה ל

" ישראל.פרוזבוללעשות שבאר השנה ראש ערב של החמה שקיעת לפני "

.`iלחו חו"הנוסעי תוצרת ירכשו או שביעית קדושת בה שאי וירקות מפירות לדר צידה יקחו ל,"ל

בלבד. לדר צידה לקחת לה מותר הדחק ובשעת

mitqk zhiny :g"k wxtl zeaeyz
.`" "עשהמצות שנאמר לחבירו, אד שחייב החובות כל את להשמיט בעל" כל שמוט .. שני שבע מק

אש ידו ברעהומשה ישה ."ר

.a" במצות תעשהנצטוינו הלא שנת אחרי מחבירו חובות לתבוע שלא ""שמיטה"" שנאמר את, יגוש לא

" קרא כי אחיו ואת לד'שמיטהרעהו "".

.b" שנאמר וישמט, החוב יתאחר שמא חשש מתו לחבירו מלהלוות להמנע לא יהיהנצטוינו פ ל השמר

לו תת ולא וכו' לאמר בליעל לבב ע ."דבר

.cמ אינה זו שמצוה מפני , כספי שמיטת במצות חייבות נשי נוהגת"ג זו מצוה כי גרמא, שהזמ ע

ה שנת אחרי ""שמיטה"א של תעשה לא מצות בה יש וג יגוש, ."לא

.d:מצוות החובות`)שלש כל את ליגוש.a)להשמיט שהשביעיתb)לא חשש מתו מלהלוות להימנע לא

תשמיט.

.e.מעשה בה שאי מצוה שהיא לפי לא,

mitqk zhiny ipic :h"k wxtl zeaeyz
ה`. בשנת להשמיט התורה מ חובותשמיטה"נצטוינו וא פה, שבעל בי שבכתב חובות בי החובות כל "

אוכל. : כגו , כס ואינ בעצמ מוחזרי שאינ

.a"דמלכא "אפקעתא לומר צרי המלוה ואי מאליה נשמטי שהחובות פי' חובו" ."שמשמט

.bבזה הראשוני חז"לרוב תקנת וטע התורה. מ אינה כספי שמיטת שמיטה"ז תורת תשתכח שלא ל:

מישראל.

.c. מקו בכל נוהגת ולכ , באר תלויה ואינה הגו חובת היא כספי שמיטת הפוסקי לרוב

.dכ של בערבו כלומר בסופה, משמטת שביעית ""להלכה: חכמי ולמדו השבע, שנת של אלול "מקט

ה לאחר לכ"שמיטה"פירושו השמיטה, שנת במש ג חוב לגבות אסור : הראשוני מ חלק ולשיטת .

ה לעשות בערפרוזבול"יש """ של ."שמיטהה

.eה שנת כל החוב את לגבות כשמיטה"מותר של ערבו עד אח"" אבל אלול, חוב."ט כל לגבות לו אסור כ

.fש בתנאי חבירו את מהשמיטה"המלוה על המתנה כי משמטת, ושביעית , קיי תנאו אי תשמט לא "

בטל. תנאו בתורה שכתוב

.gאת הלווה מחייב אז כי , קיי תנאו החוב את ישמט לא שהלווה ביניה והלווה המלוה התנו א

התחייבות כל עצמו על לקבל ויכול הואיל איסור, אי זה ובדבר אותו, חייבה לא שהתורה בכס עצמו

. קיי שבממו ותנאי כספית,

.h" לומר צרי ממנוהמלוה נפטרת וכבר אני ""משמט הלווה אמר וא שתקבל, רצוני כ פי על אזא "

מתנה. מדי אלא חוב מדי לא שהנתינה כיו , לקבל יכול המלוה

.i" עליו נאמר ונשמט שביעית עליו שעברה חוב הימנוהמחזיר נוחה חכמי ."רוח

.`iר לפני יהיה פרעונו שזמ ומתני מועט, דבר לחבר להלוות ר"נוהגי אחר חבירו וכשיבוא ה"ה,

" יאמר אנילהחזירו, ""משמט מצות יקיי ובזה ממנו, יקבל ולא כספי, ."שמיטת

.ai:משמטת אינה שביעית דברי חמשה

ה`) שנת אחרי חל הפירעו כשתארי , שני למספר לאשמיטה"מלוה שהמלוה כיו הדבר, טע "

עכשיו. לגבותו שנית בכס רק היא כספי ושמיטת ההלואה תקופת בתו ליגוש יכול

(aכשסכו וזהו גבויה, היא כאילו זו הלואה מחשיב שהמשכו כיו הדבר, וטע המשכו על המלוה
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וי , המשכו מער פחות משמטת."ההלואה אינה שביעית ג מהמשכו יותר ההלואה א שאפי' א

(bבהקפה בחנות לתת(באשראי)המוכר חנוני שדר לפי הדבר, וטע , לשל מתי זמ לקונה קבע ולא

ה אחר זמ לו קבע וכאילו מיד, לנגוש דרכו ואי מרובה לזמ זמ"שמיטה"אשראי קבעו א אבל ,

וי שנשמט, רגיל כחוב ונחשב חנות הקפת מכלל חשבו"יצא החנוני עשה א שא )א של(סיכו

" מכלל יצא זה הרי הקונה חנותחובות בשביעית."הקפת הנשמט רגיל כחוב ונחשב ,

(c.משמטתו אינה ושביעית הלואה, אינו שכיר שכר

(dחייב שאד חובות משמטת אינה ששביעית כיו , משמטת שביעית אי די לבית שטרותיו המוסר

. די לבית

.bi" ביאחימהמילה שאי , נשמטי אינ די לבית שטרותיו שהמוסר לומדי אנו "". אחי בכלל ד

.ciוי"י , למשכו שדומה אפשר וג כגבוי, שנחשב משו משמט, שאינו גביה"א שמחוסר דכיו שמשמט, א

חוב. שטרי לשאר דומה הוא הרי

.ehלא תו השמיטה, שנת בתחילת שמיטה חיוב בכלל שאינו דכל משמטת, השביעית שאי שאומר מי יש

בסופו. משמט

leafext :'l wxtl zeaeyz
.`" תיק ""פרוזבולהלל על ועברו מלהלוות נמנעו שהע ראה כי לבב, ע דבר יהיה פ ל השמר

""בליעל והתקי עמד ללוות, ממי מוצאי אינ העניי ואילו ."פרוזבול,

.a. ולעניי לעשירי תקנה דהיינו: , עניי בוטי , עשירי בולי תקנה, פרוז בוטי, בולי, פרוז,

.b" של ""פרוזבולגופו אני, ידכ(המלוה)מוסר על שאגבנו לי שיש חוב שכל , הדייני ופלוני פלוני לכ

שארצה זמ ."כל חותמי העדי או והדייני ,

.cה לבית"פרוזבול"מהות הודעה מסירת כלומר , די לבית שטרותיו מוסר של הדי את הרחיבו שחכמי ,

בית ביד הנמצאי חובות משמטת אינה ששביעית התבאר, וכבר , די לבית חובותיו שמסר נחשב הדי

. די

.dש , חכמי פה.פרוזבול"תקנת שבעל חובות על א מועיל "

.eה כתיבת ולדעת"פרוזבול"זמ השביעית, שנת סו עד שהוא חובו לגבות למלווה שמותר זמ כל הוא ,

ר בערב א הראשוני מ שביעית."חלק של ה

.fהרמב ""לדעת תקנת מועילה .פרוזבול: מדרבנ נוהגת כספי ששמיטת בזמ רק "

leafext ipic :`"l wxtl zeaeyz
.`" יעשו , חובותיה ישמטו שלא הרוצי אשה וא מלוה רפרוזבולכל עד נוהגי"" ויש שמינית, של ה

" בערפרוזבוללעשות א """ של ."שמיטהה

.aשאצל לפי ישראל, שבאר השנה ראש ערב של החמה שקיעת לפני פרוזבול ולסדר להקדי לו יש

החמה. בשקיעת החוב נשמט כבר ישראל באר הלוה

י פרוזבול, עשה לא וי"א עליו, חלה המצוה שעיקר המלוה בתר דאזלינ משמט, שלא שהקובע"א א

. חכ שאלת יעשה ולמעשה ההלואה, היתה שבו המקו ש ההלואה בשטר כתוב א הוא בזה

.b" עליו נכתב שכבר יש חוב הפרוזבולעל בשנת אשמיטה"" הקודמת שוב"" עליו ולכתוב לחזור צ

dfa]."פרוזבול" oixingny yik `l dfc :`aed zexrdae].

.cהב בי"דעת דוקא להיות שצרי הרמ"י ודעת , בדי בקיאי כלומר חשוב, של"ד די בית שמספיק א

וי , כשרי תורה."שלשה בני שיהיו א

.dהב לדעת בי"ג שצרי מ"י חשוב, בי"ד בפני יהיה שלא להקל נהגו ,"מ עדי לשני שאומר ומספיק ד,

לדעת צריכי אינ והדייני חשוב, די לבית חובותיו שמסר חותמי העדי ושני החוב, שמוסר

זה. חוב ממסירת

.eבי שה אנשי שלשה בפני לעשות נוהג הפוסקי מגדולי שהמלווה"אחד מאשרי אלו ושלשה ד,

מיוחד. נוסח ולפי העיר, שבאותה החשוב הדי לבית שטרותיו מסר

.fלבי שטרותיו וכשמוסר לגבוי, נחשב שאז הדבר: וטע ללווה, קרקע להיות בחזקת"צרי הקרקע הרי ד
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וי"בי כס"ד, ילוה שהמלוה שכיח ואי , שכיחי לא מקרי על תקנות מתקני אינ שחכמי מפני א

קרקע. לו שאי למי

deell rwxw oi` m`e" לכתוב יכול המלוה ה"פרוזבולאי בשטר לכתוב שנהגו יש לכ "פרוזבול",

ללווה" מקרקעותיו אמות ארבע מקנה ד'"שהמלוה יש אד לכל מסתמא כי כ לכתוב נהגו שלא ויש ,

סגי. זו ובקרקע לו, מושכרת או מושאלת בקרקע אמות

.gנחשב זה הרי , חפציה והנחת ללינה לימוד במקו להשתמש רשות לה ויש הואיל לעשות, יכולי

אמות"כ ד' לה ."יש

.hב מאוחר תארי לכתוב עי"פרוזבול"אסור שהרי פסול, הפרוזבול כתב וא מאוחר,", תארי שכתב ז

האמיתי. הזמ אחר שהלוה הלואות על שיועיל הפרוזבול, כח את מיפה הוא

.iב "ניס"נכתב תארי בו וכתבו ""אדר" עד שהלוה להלואות רק כשר והוא ."אדר,

.`i. נוס פרוזבול יעשה או שמיטה לאחר הפרעו תארי יקבע

.aiהואיל שביעית, של השנה ראש בערב ג לכתוב מחמירי ויש שמינית, של השנה ראש בערב נוהגי

עצמה. השמיטה בשנת חובות לגבות אסור הראשוני מ חלק ולדעת

.bi" קופת על לאחראי ראוי חסדילכתחילה "גמילות לעשות אינה"פרוזבול" צדקה שקופת פי על א ,

נשמטת.

.ci" הפרוזבול בשטר לכתוב וצרי , המלוהכ פלוני בשליחות לפנינו בא השליח ."שפלוני

.ehויודיענה זכיה, מדי לה לעשות יכול ובעלה פרוזבול, לעצמה תעשה מבעלה נפרד חשבו לה יש א

. כ על

.fhוי"י במצוות, מחויבי שאינ לפי משמטת, שביעית שאי צרי"א ולכ , כספי בשמיטת שחייב א

הקט של ההלואות פירעו שזמ לסדר ועדי אפוטרופוס, בתור די בבית פרוזבול לה לעשות אביה

ר לפני הוא הפירעו וזמ פרוזבול, עשה לא א ובדיעבד שמינית, של השנה ראש אחר של"יהיה ה

חובו. לגבות יוכל מקו שמכל לדו יש שמינית,

.fiלא תו השמיטה, שנת בתחילת שמיטה חיוב בכלל שאינו דכל משמטת, השביעית שאי שאומר מי יש

בסופו. משמט

.gi" לכתוב בלילה.פרוזבולמותר "

.hi" לכתוב מחמיפרוזבולמותר ויש למלוה, או ללווה הקרובי דייני לפני שלא" להחמיר ויש בזה, רי

בזה. מתירי ויש , די לבית נחשבי שאינ לפי לזה, זה הקרובי דייני אצל פרוזבול לעשות

.k.שלשה בפני פה בעל פרוזבול למסור יכול הפרוזבול מעני יודע הוא א

.`k" סמ על חוב לגבות "פרוזבולמותר לומר המלוה ונאמ שאבד, הפרוזבול" לכתוב"שאבד ונהגו הואיל ,

."פרוזבול"


