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קיצור " הלכות שביעית"
הכנה לשנת השמיטה
)סיכו מתו שיעורי שניתנו בשנת תשס"א(

מאת הרב זכריה זרמתי רב ומו"צ בירושת"ו
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מומל לגזו בשנה השישית )תשס"ז( באופ מלא את כל הצמחי הזקוקי
לגיזו כדי להימנע מלעשות זאת בשביעית.
א! שיש מלאכות המותרות בשנת השמיטה במקו הפסד ,יש להקדימ
ולבצע לפני השמיטה ,כדי שלא יצטרכו לעשות בשנת השמיטה) .אכ
מלאכות האסורות דרבנ אסורות בשביעית רק א ה באי להשביח את
הצמח ) בלשו הגמרא "לאברויי"( ,אבל "לאוקמי" הכוונה לקיי את הצמח
שלא ימות או האיל $מותרות בשביעית .בכל מקרה יש להשתדל להקדימ.
בעני השיחי ,לא ייגר נזק לצמח או למראהו א לא ייגז במש שנת
השמיטה לפיכ א לא עשה לפני השמיטה  ,ברוב המקרי אי היתר לגזו
שיחי בשביעית) ,אא"כ מפריע או מסכ או שמחויב ברשות הרבי(.
בעני הדישו אפשר לשלב מיני קומפוסט או דשני משולבי הנקראי
אטיי שחרור ,דשני אלו יכולי לשחרר מינרלי הנחוצי לצמחי לאור
שנת השמיטה ולהימנע מלדש בשביעית.
תמיכת עצי צעירי וקשירת יש לבצע לפני השמיטה ,אמנ במידה ועלול
להיגר נזק לע בעתיד ללא התמיכה $מותר לבצע ג בשמיטה.
מעתה יש להשתדל –בדרכי נוע – לשכנע את השכני בבית משוט! שלא
יעשו בגינה ,עבודות האסורות בשביעית וא הדיירי מסרבי ,הרי שאסור
לכתחילה להשתת! בתשלו הוצאות הטיפול בגינה .א כתב הגרש"ז
אוירב זצ"ל שא הגינו יבוצע בכל אופ ואי התשלו יגרו רק למריבה יש
לשל מפני דרכי שלו .הגר"מ אליהו שליט"א כתב שא ע"י אי התשלו
יעמוד למשפט יש לשל חלקו כש שמשלמי תשלומי מסי שוני וידגיש
בפני השכני שאת כספו הוא משל למטרות הניקיו ועבודות המותרות
בלבד! ג א מדובר באותו הסכו .קיימת עצה שלישית והיא שיפקיר בפני
שלושה את בעלותו החלקית בגינה .אמנ א ירצו השכני לזכות בחלקו
יהיה לו קשה לקבלה אחר השמיטה.
אסור לנטוע עצי פרי אחר ט"ו באב מדי תוספת שביעית ,אמנ צמחי
ופרחי וזרעי למיניה מותר לזורע עד ג' ימי לפני רה"ש )לגבי אילני$
סרק יש המתירי עד ג' ימי לפני רה"ש ויש האוסרי מט"ז באב וכ דעת
הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א( .בכל מקרה א עבר ונטע אחר זמ

ההיתר ,א! לפני רה"ש ,חייב לעקור ויש המחמירי א! א נטע בשוגג) .עיי
ספר השמיטה של הגר"י טוקצינסקי זצ"ל פרק א' הערות(.
 .8כתב הרמב" "א! בזמ המקדש )בזמ תוספת שביעית שאסור לנטוע( מותר
לסקל ,ולזבל השדות ולעדר המשקאות והמדלעות ובית השלחי עד ראש
השנה ".וכתב הגרא"י קוק זצ"ל "היינו שמותר לעדור את כל השדה כולה
וסביב הצמחי כפי מה שה צריכי ומותר לקחת העלי מ האיל כדי
להקל עליו כדי שיגדל יותר ,ולחתו הענפי היבשי מ האיל
ולהשקות"…הכל מותר עד רה"ש תשס"ח!
 .9עציצי נקובי יש לה די של קרקע ,לכ אי היתר לזרוע בעצי נקוב .נית
לתכנ ולהקדי את הטיפול והעברה האפשרית עד שנת השמיטה.
 .10נהגו להקל בעציצי שאינ נקובי ,אשר ימצא במש שנת השמיטה בתו
הבית.
 .11א! בעצי נקוב נית לבצע את העבודות המותרות לגינות נוי ,ואכ מלאכות
דרבנ במקו שיגר נזק בלתי הפי או שינוי מהותי של פני העצי ,מותרות.
 .12אי היתר לזרוע או לשתול בעצי שאינו נקוב א! בבית מקורה.
 .13נקב קט לצור ניקוז המי והוצאת המי העודפי אינו נות לעצי די של
נקוב ,בתנאי שיהיה קט ויחיד ) .לדעת הגר"ש ישראלי זצ"ל הנקב היחיד
חייב להיות קט מג' מ"מ(.
 .14רצפת בית אינה מהווה לכל הדעות הפסק שהופ את העצי הנקוב לאינו
נקוב ולכ ראוי להוסי! בי העצי לקרקע הפסק העשוי מפלסטיק נוקשה או
זכוכית .הפסק של חרס אינו פוטר בצורה מלאה את בעיית העצי הנקוב
בבית ויש להימנע מלהשתמש בחומר זה.
 .15חשיפת העצי לאוויר א! בקומה עליונה נחשבת כתולדת זורע ,מפני שהיא
מועילה לגידולו )האוויר אינו מפסיק את הקשר בי העצי לקרקע( .לכ
אסור להוציא עצי מ הבית לחו וכ למרפסת בלא גגו או תקרה וא!
מחמירי שלא לפתוח חלו כנגד עציצי.
 .16א נתגלה במש השמיטה שהעצי שבבית נקוב ,מותר להוסי! דבר החוצ
בינו לרצפה או לסתו אותו.
 .17עצי גדול מארבעי סאה שה כ  330ליטר וכ אדנית הקבועה בקיר או
בקרקע יש לה די של קרקע .יש לנהוג בה כל החומרות שנלמדו לעיל א!
כאשר אינ נקובי.
 .18ע"מ לטלטל עצי ולהעבירו ממקו למקו ,יש להקפיד לעוטפו בשקית
ניילו או פלסטיק .וכ היא דעת הגר"מ אליהו שליט"א וכ הגרי"ש אלישיב
שליט"א.
 .19במש שנת השמיטה כאשר קוני פרחי ממשתלה או מ המגדל עצמו ,יש
לוודא שהגידול נעשה בהיתר )בחממה תחת רשת צפופה ,במנותק ,או שמכר

את הקרקע שלו לגוי עפ"י היתר מכירה( .נלמד בהמש שצמחי שמגדלי
אות לש ריח ,יש בה די קדושת שביעית .למרות שבמרבית הפרחי אי
בה קדושת שביעית ,אי לקנות ממקו החשוד על שביעית כדי לא לסייע
בידי עוברי עבירה.
 .20כתב הרמב" פ"ה ה"א הל' שמיטה ויובל "פרות שביעית ניתנו לאכילה
ולשתייה ולסיכה ולהדלקת הנר לצביעה"..
 .21עוד איתא ברמב" ה"ב "לאכילה ולשתייה כיצד? לאכול דבר שדרכו לאכול.
ולשתות דבר שדרכו לשתות".
 .22אכ אי קדושת שביעית חלה על פרחי נוי שאי בה שו הנאה כגו שאי
בה ריח.
 .23אסור להפסיד פרות שביעית שנאמר "והיתה שבת האר לכ לאוכלה"
אמרו חז"ל לאוכלה ולא להפסד .ויש הטועני שדוקא יש מצוה לאכול
מפירות השביעית )כמוב כאשר לא סחרו בה ולא עבדו אות באיסור(.
והיה אומר הגראי"ה קוק זצ"ל שא יש מצוה באכילת שביעית י"ל שמי
שיש לו פרות שביעית ,אסור לו לשבת בתענית רשות !
 .24דעת השו"ע וכ מנהג ירושלי ,שפרות שגדלו בשדה של גוי באר ישראל
אינ קדושי.
 .25כאמור אסור להפסיד פרות שביעית ,ואסור להאכיל לגוי ,זה הכלל שמאכל
אד לא יאכיל לבהמה או לכלב.
 .26כאמור אסור לסחור בפרות שביעית ואסור להוציא לחו"ל.
 .27כתב הרמב" בפ"ה הנ"ל שפרות שדרכ להיאכל חי לא יאכלנו מבושל וכ
ההפ  .א דרכו להיאכל חי או מבושל מותר בשניה כגו עגבניות וכו'.
 .28אי לשנות פרות שביעית מבריית ולכ אי עושי לא ריבה ולא דבש
מתמרי א שמ ומי ענבי מותרי כי זה דרכ.
 .29כתב הרה"ג טוקצינסקי זצ"ל בספרו "ספר השמיטה" ד! ל' " לסחוט תפו"ז
לימו ואשכוליות – קשה להתיר!" .אמנ א שינו מבריית מותרי ה
באכילה.
 .30אסור לקטו! שלא לצור אכילה ודבר הראוי לאכילה שאי ברצונו לאוכלו
אי להפסידו א! א אינו ראוי לאכילת אד אלא לאכילת בהמה כגו
קליפות ,יש להניח במקו שיפסל או ירקב מאליו או שבע"ח יוכלו לאכל.
 .31מצוה מ התורה על כל בעל קרקע )שדה ,גינה( להפקיר את היבול או הפירות
שבה קדושת שביעית ,וכל הרוצה לזכות יבוא ויזכה.
 .32טוב שבעל השדה בעצמו יפקיר את שדהו בפה ,ובפני שלושה אנשי .ומ
הדי אי הבעלי יכולי לעכב כניסת אד הרוצה לזכות בלקיטת הפירות.
 .33אסור לגדר את השדה או הג אחר ההפקר אבל אי צור לשנות את פתיחות
המקו כדי לאפשר כניסה יותר חופשית לרוצי לזכות.

 .34להלכה בימינו נוהגי לבקש רשות מבעל השדה לזכות או ללקט את פירות
שדהו .למרות שאי על בעל השדה להתנגד ,כתב הרב קוק זצ"ל שבמידה
והבעלי אינ מסכימי אי לקחת בלא הסכמת.
 .35א קיי שלט ברור המודיע על ההפקר אי צור באישור נוס!.
 .36החושש מפני הגויי שיבואו ויזכו בפירות )כזכור לעיל שאי להאכיל פירות
השמיטה לגויי מפני קדושת( רשאי לסגור את שדהו ,ויש המצריכי
במקרה זה לתלות שלט המודיע שהפירות הפקר )ליהודי( ונית לקבל את
מפתחות השדה אצל בעל הבית לצור זה.
 .37אד פרטי לא יקטו! כמות גדולה מהצריכה הביתית שלו )כג' סעודות(.
 .38אסור לסחור בפירות שביעית א אי איסור במתנה .אסור לקנות מאד
הסוחר בפירות שביעית מפני שיש משו " לפני עוור לא תת מכשול" .אסור
לקבל מתנת פירות מאד הסוחר בפירות שביעית.
 .39כיצד קוני פירות וירקות בשביעית? קניה מחקלאיי גויי באר ישראל$
קניית פירות מיובאי $אוצר בית די $פירות משנה השישית $היתר
מכירה.
 .40הדר המהודרת ביותר לקנות פירות בשביעית ,וכ לאפשר הדדיות של קיו
המצוה ה ע"י הצרכ וה ע"י היצר היא "אוצר בית די" .דהיינו שהיצר
ימסור את פירותיו לבית די שיחלק אות לצרכני בעיר .פירות אלו שהיו
הפקר לכל ,מרוכזי ומחולקי לציבור ע"י בה"ד וא! בשיטה זו אי איסור
לשלוחי ב"ד לקטו! ולאסו! פירות שביעית שאיסור זה חל על היחיד הקוצר
לעצמו.
 .41בית הדי אינו דורש תשלו עבור הפירות שהרי הוא מחלק פירות של הפקר
אלא שרשאי הוא לגבות כספי עבור תשלו הוצאותיו ובכלל תשלו
לחקלאי היהודי אשר טורחי בש הב"ד להביא את הפירות לאוצר ב"ד.
הכס! שמשלמי בתחנת חלוקה של אוצר ב"ד אינו נתפס בו קדושת שביעית
א לפירות יש די של קדושת שביעית ע כל המשתמע מכ .
 .42למרות שהגר"מ אליהו שליט"א פסק שאי "אוצר ב"ד" שיטת אספקה יותר
מהודרת מ"היתר המכירה" )וזאת מכמה סיבות – מפני שהרמב" לא הזכיר
די זה ,החלוקה צריכה להיות לגמרי בחינ ,הפיכת החקלאי לשליח ב"ד
הינו דחוק – הגר"ש ישראלי זצ"ל מתיר תשלו להוצאות א! במחיר שונה
לפי סוג הפירות( ,מ"מ הורה שזה עדי! מאשר לחו גויי ע"י קנית פירות
מה וחיזוק בא"י.
 .43פירות שגדלו בקרקע של גוי לדעת השו"ע אי בה אסור סחורה .וכ
מפירות שגדלו בקרקע שנמכרה לגוי עפ"י היתר מכירה  ,אי בה אסור
סחורה.
 .44קיימת אפשרות לקנות מגידול מצעי מנותקי אשר דינ קרוב לדי "עצי
שאינו נקוב".

 .45הפתרו הקל ה"אנטי$לאומי" הינו להעדי! לקנות פירות מיובאי!
" .46היתר המכירה" ג השנה הינו מי הדי וחיוני למדינה ולע כולו כפי שהיה
בשמיטות הראשונות שלפני קו המדינה ,אולי א! יותר! הרוצה להדר ולא
לסמו על היתר המכירה יכול לבחור באופציות הנ"ל כאשר לכל שיטה
קיימת פריצה הלכתית או לאומית .ג למחמירי יש לה להתנות זאת בלא
נדר שמא יצטרכו כ לאכול מהיתר המכירה בשעת הדחק )יחוה דעת ח"ד ס'
יג'(.

