חבל נחלתו
lirl k"ynk w"l c"d b"itc `dne ,n"lnde
n"xd ixacl oiiv envr n"lnde ,b"wq 'd 'iq
``ivedl n"r gxnndy micea yie ,el
lblbndy f"tl aiigzie ,xeht l"egl
n"r l"ega leblbde xeht l"egl `ivedl
xehte ,dycg dxez f"ke aiig ux`l qipkdl
dyrnc meyn epiid minkg exn`y l"eg
`l zaiign dpi` l"ega dyrpd aeigd
l"ega oilke`y meyn `le leblb `le gexin
`oi`e zlk`e opirac meyn xehtd gewl la
k"g` .miwqete 'nba xn`py dn `l` epl
d"t zexyrn 'exia yxetn xacdy izi`x
l"ega orhpl zepepve ztl xwerdc `"d
'pzna opz xeqi`d mrh `lde xyrl aiig
,gexin xg` rxefk l"ede opxb edfy a"n d"t
xeht l"egl `ivedl gxnndc `zi` m`e
."xyrl aiig dnl
יב .הגרא "ז מלצר וחתנו הגר "א קוטלר
דנים אף הם בשאלה שלפנינו .דעת הגר "א
קוטלר )נדפסה בס' הזכרון לבנו הגר "ש קוטלר(
כדעת החזו"א שמקום המירוח קובע.
דעתו של הגרא "ז מלצר )כרם ציון אוצר

התרומות( שאין לקבל את חידושו של
המהרש"ם ,אולם דעתו נוטה לפרש
ברמב"ם כשיטת הב "ח ,וכן הגרשז"א
במעדני ארץ )תרומות פ"א הכ"ב אות א( מצדד
כשיטת המהרש"ם והב "ח.
הגר "ש ישראלי )בס' התורה והארץ ח "ב עמ'
 (131-140חולק ומוכיח מהירושלמי שלא
כחזו "א ויש מקום לדברי הראי "ה )לא הזכיר
את המהרש"ם( .אולם אף הוא סובר שצריך
להפריש לפחות מדרבנן עפ"י שיטת
הראב"ד שלא תהא חו "ל שונה משנער.
את עיקרי הדברים מביא בשו"ת מנחת
יצחק )ח"א סי' פד( שדן בתפוזים המגיעים
מא"י לאנגליה ומסיק להפריש מהם תרו"מ
בלא ברכה.

מסקנה

נראה שהולכים לחומרא להפריש
תרו"מ מדרבנן אף בפירות המיוצאים
לחו"ל ,וכיון שהיא מחלוקת הפוסקים
נראה שעל פרי המיוצא לחו "ל יש
להפריש ללא ברכה.

סימן מד

זריעת גרעיני שביעית
שאלה

גרעין שנשאר מפרי הקדוש בקדושת
שביעית )כגון אפרסק או אתרוג( האם מותר
לזרוע אותו אחר השביעית? כמו"כ מה
דין זרעי ירק הקדוש בק "ש )כגון דלעת(
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אשר אינו אסור בספיחין?

תשובה

א .השאלה העיקרית העומדת לבירור
היא כאשר הפרי נאכל בקדושת שביעית,

סימן מד

―

זריעת גרעיני שביעית

האם הגרעינים קדושים בקדושת שביעית
וממילא יהיו חייבים בביעור ,ושאר חיובי
קדושת שביעית עליהם ,או שכיון
שהגרעינים גופם אינם נאכלים  – 1הם
אינם קדושים בקדושת שביעית.
נראה שאם הגרעינים או הזרעים
קדושים בקדושת שביעית הם אסורים
בזריעה שכן "dlik`l epzip ziriay zexit
"...driavle xpd zwlcdle dkiqle diizyle
)רמב"ם הל' שמו"י פ"ה ה"א( .וא"כ לזריעה הם
נאסרו .ואף לאחר הביעור אפילו לסוברים
שהוא הפקר הם עדיין בקדו"ש ואסורים
בזריעה.
בצמחים חד-שנתיים השאלה קיימת רק
לסוברים שישנם צמחים הקדושים
אסורים
ואינם
שביעית
בקדושת
2
כספיחים  .לפי השיטות שכל הקדוש
בק"ש יש עליו איסור ספיחין ממילא אסור
ליהנות מזרעי הירקות .3
ב .המשנה בשביעית )פ"ז מ"ג( אומרת:

.1
.2
.3

.4

"mifeb` itilw ely upde oenx itilw
odincle ziriay mdl yi oipirlbde
."ziriay
השאלה היא באלו גלעינין )=גרעינים(
מדובר .הריבמ "ץ פרשmifeb` itilw" :
x`yne ,oitilwd :feb`d on 'it .mipirlbde
odl yi ,oipirxbd :oizife mixnz oebk ,zexit
mizf ipirxbn oi`iveny mewn yiy ,ziriay
oixkene ,mc` ipa oze` oilke` cere ,ony
`."ziriay odincl 'it edfe ,4 dwqdl oze
היינו ,ההתייחסות ההלכתית היא
לגרעינים בפני עצמם ,בלי קשר לפרי בו
הם גדלו .ורק אם מנהג בני אדם
להשתמש בהם ,הם קדושים בקדושת
שביעית .ולפי"ז גרעין של אפרסק או
אתרוג אינו קדוש בקדושת שביעית .וכן
פרשו הר"ש ,הרא "ש ,הרש"ס ,והרע"ב.
ג .אבל הרמב"ם פרש את המשנה כך:
",ely upde .mipenx ly zetilwd ,oenx itilw
el yiy dn lk ipirxb ,oiprlbde .eznht l"x

דוגמא לגרעין הנאכל הוא השקד שהוא גרעין הפרי ,אולם ברוב הפירות הגרעין אינו נאכל ואף
אינו משמש לצרכים אחרים.
עי' שבת הארץ פ "ד ה "ג בשיטות השונות בהתאמה בין ק "ש בירקות וקטניות לאיסור ספיחין.
לפי הגדרת הרמב "ם בהלכות כלאים )פ "א ה "ח(" :והשני מהן הוא הנקרא קטנית ,והן כל זרעים
הנאכל לאדם חוץ מן התבואה ,כגון הפול והאפונים והעדשים והדוחן והאורז והשומשמין
והפרגין והספיר וכיוצא בהן ,והשלישי מהן הוא הנקרא זרעוני גינה ,והן שאר זרעונין שאינן
ראויין למאכל אדם ,והפרי של אותו הזרע מאכל אדם ,כגון זרע הבצלים והשומין וזרע החציר
והקצח וזרע לפת וכיוצא בהן " ...לפי דבריו עולה שבקטנית – שהזרע נאכל – ודאי שהוא קדוש
בקדושת שביעית ,והשאלה היא בירקות כגון דלעת ואבטיח שהזרע ראוי לזריעה לאחר אכילת
הפרי .אולם במלפפון הזרע נאכל בתוכו ,ובירקות שאוכלים את השורש )גזר ,תפוחי אדמה,
בטטה( – הזרע אינו ראוי לזריעה אלא לאחר סיום מחזור הגידול.
נראה שאם ראוי להיסק אבל בפועל למנהג העולם אינו משמש להיסק – אינו קדוש בקדושת
שביעית .וכ "נ מדברי החזו "א )יג ,יא(" :ונראה דאף דבר שהיה קדוש בשביעית מדין מאכל אדם
ומאכל בהמה ונפסל ואינו ראוי עכשו אלא להסקה פקע ממנו קדושת שביעית וכדאמר בתבן
וקש שנתנו לתוך הטיט או לתוך הכר" ...
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חבל נחלתו
ולפי"ד גרעיני דלעת ואבטיח קדושים
בקדושת שביעית כיון שאוכלים אותם
.וממילא יאסרו בזריעה
 אולם הכסף משנה )פ"ז שם( נתן טעם.ה
i`w mifeb`` `l mipirxb..." :אחר וז "ל
x`y ipirxb `l` mipirxb mdl oi` mifeb`c
mdl yie dwqdl miie`xe xn`w zexit
mc` lk`nl ie`x ixtd xwiry oeik ziriay
mdl oi` la` odilr ziriay zyecw dlg
."ixtd xwir mpi`y oeik xeria
לפי דברי הכס"מ כל גרעיני הפירות
קדושים בקדושת שביעית ומוסיף שאף
ראויים להיסק )ונראה שזהו טעם נוסף ולא
 וקשה על דבריו מדברי הרמב"ם.(עיקרי
בפ"ה שגרעינים שאינם ראויים לצביעה
.אין קדושת שביעית חלה עליהם
 ביחס לגרעיני תרומה כתב הרמב"ם.ו
bexz` ipirxb" :()הל' תרומות פי"א הי"א
t"r` oiaexge mixnze mizif ipirxb ,mixzen
,mixfl oixeq` el` ixd odkd oqpk `ly
oda yie oqpky onfa oipirxbd x`ye
m`e xfl oixeq` oze` uevnl zigelgl
."zexzen okilyd
:ובאר הרדב"ז
miie`x mpi`e md mixn .bexz` ipirxb"
e` drixfl `l` mpi`e mc` lk`nl
.dtexzl
dpyna my .'eke mixnze mizif ipirxb"
`edy onfa dnexz ipirxb ( ה,)תרומות יא
opixn`e zexzen okilyd m`e zexeq` oqpkn
oilnehqxwe oiqb` ipirlba inlyexia dlr
`niz elit`e xfrl` x"` 'ipzn `id
l"fe .ovnvnl zexqegna ahexd ipirlbn
xn`y oipirxbd el`e ef dpyn yexita epiax
ipy lr `ed odkd mkilyiy cr mixeq` ody
dlik`l die`x dpirxbd didzy '`d mikxc

 ולכאורה דעתו היא שכל גרעיני."oipirxb
הפירות הנאכלים קדושים בקדושת
.שביעית
 דין,בהלכותיו הזכיר הרמב "ם פעמיים
 בפרק ה מהלכות.גרעיני פירות שביעית
oitilwd" :שמיטה ויובל )הל' כא( פסק
oi` mixfl dnexza oixzeny oipirxbde
mivrk od ixde mdilr dlg ziriay zyecw
."...driavl oiie`x k"``
upde oenx itilw" :ובפרק ז )הל' טו( פסק
mdl yi oipirxbde mifeb` itilw ely
mdl oi` la` ziriay mdincle ziriay
."mdincl `le xeria
נראה איפוא שבהלכותיו חזר לפרש
כשיטת הריבמ"ץ שגרעינים קדושים במידה
 )הרמב"ם לא.ומשתמשים בהם לצביעה
הזכיר הסקה בניגוד לריבמ"ץ וסיעתו ונראה

,שלשיטתו הראוי להסקה בלבד אין בו ק "ש

.( אין במחלוקת זו נ"מ לגבי שאלתנו,ולענייננו
:( וכך כתב הרדב "ז )הל' שמו"י פ"ז הט"ו.ד
dpyna my .'eke ely upde oenx itilw"
oiniiwzn mde driavl miie`x mdy mrhde
dpevigd dtilwd epiid mifeb` itilwe ux`a
ziniptd dtilwd la` driavl die`xy
 ואף שלא דיבר."mivrk `ed ixd dywd
בגרעינים ישירות אפשר להקיש מכאן
oitilwd" : וכן בפ "ה הכ "א פרש.לגרעינים
zeklda df x`ia xak .'eke oipirxbde
`idy dnexz m` e"w mixacde zenexz
mipirxbde zetilwd exzed mixfl dzina
 וכן."dzin ea oi`y ziriay oiprl y"k
' ועי.(כתב בערוה "ש )הל' שמו"י סימן כד סל"ב
שו "ת מנחת שלמה )תניינא ]ב – ג[ סי' קיט
אות טו( הקובע שבגרעיני כותנה כיון
שעומדים להפיק מהם שמן קדושים הם
.והשמן המופק מהם בקדושת שביעית
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זריעת גרעיני שביעית
כן שיהיה- ונראה על.קדושת שביעית
 ואף שהפרי עצמו חייב.מותר לזורעם
 הגרעין היוצא ממנו אין בו קדושה,בביעור
.ומותר לזורעו
 שיטת הכס "מ )אפשר שמתבססת על.ז
 אף החזו "א )שביעית.הרמב "ם בפה"מ( תמוהה
b"n f"t" :סי' יג אות יא( תמה על הכס "מ
mifeb` itilw ely upde oenx itilw
oitilwd oi`c x`ean y"xa ,oipirlbde
e` uenl oicner k"` `l` iycw oipirlbde
d"ke ,driavl e` dnda lk`nl oicnery
oipirxbe oitilwc `"kd d"t n"xa `icda
zyecw oi` mixfl dnexza oixzeny
oie`x k"` `l` odilr dlg ziriay
,dnda lk`nl oie`xa d"dc d`xpe ,driavl
ovvenl oie`x opi`y oiywd oze`y `l`
mizif ipirxbe ,dndal oicner opi`y xyt`
`"id z"dn `"it n"xd 'k oiaexge mixnz
oda yic d`xp k"`e oqpk `la s` oixeq`c
qepik erac oipirxb x`ye ,mc` lk`n oic
f"t n"xde ,ziriay oiprl r"v xfl oxqinl
d"t k"yn lr jnqe epzpyn wizrd e"hd
oipirxbe oitilw mbc azk l"f n"kde ,`"kd
zyecwa iycw inp dwqdl wx oie`x opi`y
."c`n denze ixitl lth ody meyn ziriay
 בשבת הארץ )על הרמב"ם בפ"ז( הביא.ח
הראי"ה קוק זצ"ל את שיטת הר"ש
שהובאה לעיל שגרעינים הראויים להסקה
.או לצביעה קדושים בקדושת שביעית
ובשבת הארץ השלם הביאו את דעת הר"ח
ברלין שגרעינים הזקוקים לשבירה לשם

―

סימן מד

didzy e` oiyixtde oiyeagd ipirxb oebk
die`x didzy zigelgl da x`yiy dpirxbd
dgl `idyk dxnzd zpirxb oebk dvivnl
dligzkl] mixzen mixg`d mipirxbd la`
t"r` oiaexgd ipirxb oebk [dlik`a mixfl
`iyw `zyde .l"kr odkd okilyd `ly
z"ke oiaexg` oiaexge mixnz` mixnz
el did oigl dxnz ipirxba ixii` `kdc
mipirxbd x`y llka mixnz ipirxb lelkl
uevnl zigelgl oda yie oqpky onfac
ipirxbc dyw eze .mixfl mixeq` mze`
`le llk dlik`l miie`x mpi` oiaexg
zqxib m`e .oiyai `le oigl `l dvivnl
izrci `l epiax zqxib `id eply mixtqd
oke mixtqa zerh ltpy l"pe .eixac uxzl
5 oiaexgde mixnze mizif ipirxb owzl jixv
mixfl mixzen el` ixd odkd oqpky t"r`e
t"r`e miyai mixnze mizif ipirxba ixii`e
lk`n mda oi`y ezrc dlha odkd mqpky
."mc`
,(וע "ע שו"ת מנחת יצחק )ח"ח סי' קד
שנשאר בצ "ע על ההשוואה בין שביעית
לתרומה שבשביעית קדושים הפירות אם
 אבל,מיועדים לאכילת בהמה וצביעה
בתרומה רק אכילתו לאדם מקדשתו ולא
 ועי' שבת הארץ.אכילת בהמה וצביעה
השלם )פ"ה הכ"א( בבירור הסתייגויות
האחרונים מהשוואת הרמב "ם בין תרומה
.לשביעית
 כי בגרעיני פירות שאינם,מתבאר
משמשים לצביעה )=בשביעית( והסקה אין

 "וגרעינין אלו שאמר שאינן מותרות לזרים:(וכן אמנם פרש הרמב "ם עה "מ )תרומות פי "א מ "ה
 או שהן גרעינין הראויות לאכילה כגון גרעיני הפרישין. הוא על שני פנים,עד שישליכם הכהן
. או גרעינין שנשאר בהן לחלוחית הראויה למצצה כגון גרעיני התמרים הלחים,והקרוסטמלין
." אבל שאר גרעינים כגון גרעיני החרוב מותר לזרים לאכלן ואפילו לא השליכן הכהן
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.5

חבל נחלתו
אכילת בהמה אין בהם קדו "ש .וכן הובא
בשבת הארץ בפ "ה.

מסקנה
נראה איפוא שסתם פירות וירקות

הקדושים בקדושת שביעית וחייבים
בביעור – גרעיניהם אינם קדושים
בקדו"ש ,וממילא לאחר אכילת הפרי
ושיור גרעיניו מותר לזורעם ,אולם אם
הגרעינים נאכלים הרי הם קדושים
בקדושת שביעית ואסורים בזריעה.

סימן מה

חיוב הפקר בפירות אוצר בית דין
שאלה

אדם שקנה פירות מאוצר בית דין,
בימינו ,כאשר פירות שביעית משווקים
דרך אוצר בית דין ומחירם נקבע לפי
ההובלה
והוצאות
המגדל
הוצאות
והאריזה ,האם מחוייב בהגיע זמן הביעור
להפקיר את הפירות ,ואח"כ לזכות בהם?

תשובה

א .חיוב ביעור נלמד מפסוק בספר
ויקרא )כה ,ז( מהפסוקdigle jzndale" :
`."lk`l dz`eaz lk didz jvx`a xy
ולמדו בפסחים )נב ע "ב ,וכן בתענית ו ע "ב,

נדה נא ע "ב ,ובירושלמי שביעית פ "ט ה "ב וספרא

בהר א ,א(dcyd on zlke` digy onf lk" :
 xy` digl dlk .ziaay dndal lk`d."ziad on jzndal dlk ± dcya
במהות הביעור נחלקו הראשונים:
הרמב"ם )הל' שמטו"י פ"ז ה"ג( פסק שהוא
שריפה ואילו הראב"ד )על אתר( פסק שהוא
מורכב בהתחלה מהפקר ולבסוף משריפה.
והרמב "ן )ויקרא כה ,ז; דבריו יובאו להלן(

.1
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והר"ש )שביעית פ"ט( כתבו שהוא הפקר ולא
שריפה .1
במשנה שביעית )פ"ט מ"ח( נאמרin" :
xeriad zry ribde ziriay zexit el eidy
cg`e cg` lkl zecerq yly oefn wlgn
`l la` xeriad xg` oilke` miipre
xne` iqei iax dcedi iax ixac mixiyr
`xg` oilke` mixiyr cg`e miipr cg
."xeriad
ופרש הרע"ב:
"cg`e cg` lkl zecerq yly oefn owlgn
 eipikyl wlgn k"g`e ,ezia iyp`ngzt lr gipne `ivene ,eirceine eiaexwle
jixvy in l`xyi zia epig` xne`e ezia
."lehi lehil
והלכה כר' יוסי שאף עשירים אוכלים
אחר הביעור.
בימינו הן מחמת ששביעית מדרבנן והן
מכיון שרבים הפוסקים הסוברים שביעור
הוא הפקר – בשעת הביעור אנו מפקירים
את הפירות ולא שורפים .השאלה היא איך
משתלב אוצר בית דין בתוך סדר לקיטת

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים :ורש "י כתב להניחו למרמס לבהמות.

