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שנראה שאין לחלל פירות שביעית על
פירות שביעית ואפילו בפרי שני או שלישי
אין להעביר את קדושת השביעית מהפרי
השני לפרי שבלא "ה קדוש בקדושת
שביעית .ועי' שו "ת משפטי עוזיאל )כרך א
יו"ד סי כז( שהביא את הפנ"מ ולא חשש
לקושיות על דבריו.
הרידב "ז על הירושלמי הלך בדרכו של
הפני משה אבל דוקא לגבי פירות ואלו
דבריוdl zgkyn xnelk .'ek etilgn xafbd" :

ipdne ziriaya ipdn `lc lelig jxca
qtzp `le ycwd dedc `vnpe ycwda
oey`x ixtac opiwqne ...ziriay zyecwa
."`l lelig jxc oi` gwn jxc d"c
היינו מחלל את הפירות על מעות וכיון
שהקדש מתחלל ושביעית אינה מתחללת
נשארים הפירות בקדושת שביעית והמעות
מתקדשות בקדושת הקדש אבל לא
בקדושת שביעית .וכ "כ האור שמח )הל'
מאכלות אסורות פ"ח הי"ז(.
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חלק ממנת המזון היומית לבהמות
ברפתות ודירים לחלב היא מירק טרי או
ירק מוחמץ )תחמיץ חיטה וכד'( .לשם
אספקת ירק טרי מכינים שדות ירק אשר
נקצרים מספר פעמים בהפרשים של מספר
שבועות והירק מחולק בעגלות חלוקה
לאבוסי הבהמות .לגבי ירק מוחמץ,
השדות נקצרים לאחר החורף ומכניסים
את היבול לבורות תחמיץ ,שם הם
מחמיצים ,ואח"כ מועברים מידי יום
לאבוסים .מזון אחר הוא תערובת שחלק
ממרכיביה הם גרעיני תבואה טחונים או
שבורים.
איך ראוי להכין זאת בשנת השמיטה
בדרך המותרת?

א .מלאכות לשם מאכל בהמה
כל מלאכות השדה שנאסרו בשביעית
לגבי אדם נאסרו אף לגבי בהמה.
בימינו ,בכל ירק אשר מכינים בשדות

למאכל בהמה מלבד הכנת השדה וזריעתו
צריך להשקותו השקאה מלאכותית ולא
להסתמך על גשמים בלבד ,כמו"כ השדות
זקוקים לריסוסים נגד עשביה ומזיקים
ודישון לשם הוספת תנובה.

ב .קדושת שביעית באוכלי בהמה
נאמר בתורה בפרשת שמיטה )ויקרא כה,

ז( "lk didz jvx`a xy` digle jzndale
 ."lk`l dz`eazולכן כשם שאדם אוכל
מפירות שביעית המופקרים לכל ,כן חיה
ובהמה אוכלות מפירות שביעית על אף
קדושתם.
לגבי ימינו אין בעיה בכך שבהמות
תאכלנה ירק הקדוש בקדושת שביעית ,אבל
ישנה בעיה בהאכלת תבואה הראויה לאדם
לבהמה ,ועי' לקמן.

ג .איסור ספיחין לבהמה
הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"ב( כתב:
"oixeq` migitqd lk eidiy mixteq ixacne
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ixaer iptn mdilr exfb dnle ,dlik`a
zeiphwe d`eaz rxfie jli `ly ,dxiar
gnviyke ,xzqa edcy jeza dpb iperxfe
lk exq` jkitl ,od migitq xn`ie mdn lk`i
 ."ziriaya mignevd migitqdובהלכה
הבאה כתבmc`d aex jxcy zewxid la`" :
lk zeiphwe d`eaz ipine zepba mrxefl
oikn ohwlnde mdixacn xeq` odn gnevd
`."zecxn zkn eze
איסור זה במחלוקת בין האחרונים האם
נוהג אף במאכל בהמה.
כך כתב החזו "א )שביעית סי' ט אות ו(:
"`xazqne dndal elit` `ed oigitq xeqi
."ziriaya oigitq b"r eznda cinrn oi`y
ואסר שם אף תלישה במוצאי שביעית
מספיחי שביעית לצורך בהמה .וכ "כ עוד
בסי' ט אות יז.
ובשו "ת מנחת שלמה )ח"א סי' נא אות יא(
כתבoiraev ipin e` dnda ilke` la`" :
s` oigitq xeqi` minkg mda exfb xity
 ."ywe oazn ueg d`pd oiprlוכ"כ בשו "ת
מנחת שלמה תניינא )סי' קכג אות ז( אולם
סייםa"r b"pw sqei zpen`a izi`x mbe" :
bdep `l dnda ilke`ac zehiyta azky
`my eilixiq y"xdl elit`e ,oigitq xeqi
,inlyexid dil `wtqn `teb `dac rnync
 ."xzenc `pwqnd n"nועי"ע שו "ת ציץ
אליעזר )חי"ב סי' ס( ,וכן עולה מאיכ "ר
)פתיחתא יז( שיש איסור ספיחין במאכל
בהמה .ובשו"ת פסקים וכתבים לגריא "ה
הרצוג )חלק מצוות התלויות בארץ סי' נז-סב(
מסיק שאין במאכל המיוחד לבהמה איסור
ספיחין.

ד .מאכל אדם לבהמה
עוד נאמר בתוספתא )שביעית פ"ה ה"כ(:
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"dndal oze` oilik`n oi` ziriay zexit
dili`n dnda dkld m` zeterle digle
aexg zgzl mip`za zlke`e dpi`z zgzl
dxifgdl eze` oiaiign oi` oiaexga zlke`e
."lk`l dz`eaz lk didz jvx`a 'py myn
היינו אף שאסור להאכיל בשביעית מאכל
אדם לבהמה ,בכ "ז אם בהמה הלכה מעצמה
ואוכלת מפירות הראויים לאדם אין צריכים
למונעה .וכך פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל
פ"ה ה"ה(oi` mc` lk`nl oicgeind zexit" :
dkld ,zeterle digl dndal oze` oilik`n
oi` dlk`e dp`zd zgzl dil`n dndad
jzndale xn`py dxifgdl eze` oiaiign
dz`eaz lk didz jvx`a xy` digle
) ."lek`lיש איסור נוסף לגבי רפואה שאינו מצוי
בימינו(.
אם הגידול הוא ירק הראוי לבהמה בלבד
)כגון תלתן או אספסת( מותר להאכילו לבהמה
בשביעית אע "פ שהוא קדוש בקדושת
שביעית .בתבואה המיועדת לתחמיץ ,אם
הגיעה התבואה להבשלת דונג היא כבר
ראויה למאכל אדם ואסור ליתנה לבהמה,
ולכן חייבים לקוצרה לפני שהגיעה לשלב
גידול זה .לגבי חיטה אשר מגדלים אותה
לגרעינים ועושים ממנה תערובת לבהמות,
בשמיטה הקודמת הפנו את כל החיטה
בקדושת שביעית למאכל בהמה ,וכנראה
סמכו על כך שהתבואה גודלה מלכתחילה
לבהמה מותר להאכילה לבהמה ,אע"פ
שבתבואה שהיא בעקרון מאכל אדם לא
מצאנו שהתירוה וצ "ע.

ה .קצירה כדרך הקוצרים
פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ "ד הל'

כב כג(`l ziriaya oli`d `iveiy zexitd" :
z`e xn`py dpy lka sqe`y jxck mtq`i
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zcearl xva m`e ,xevaz `l jxifp iapr
cvike .dwel mixvead jxck xvay e` oli`d
oze` oivew oi` ziriay ly mip`z dyer
jexci `le ,daxga oyaiin la` dvwena
`le ,daixra `ed jxec la` zba miapr
`ed yzek la` ,cad ziaa mizif dyri
ziaa ogehe xzeia ohw ca jezl qipkne
x`ya oke ,dphw cal qipkne ahewae cad
 ."dpyn zepyl lekiy lk mixacdהרמב "ם
עוסק בפרי האילן ,ואינו מתיר אלא עיבוד
המותר בשינוי .ואף הכמות המותרת
לצבירה בביתו היא מועטת כדבריו בהלכה
הבאהhrn ezia jezl `iadl el yie" :
ony ick yng ,xwtdd on oi`iany jxck
dfn xzi `iad m`e ,oii ick xyr dyng
."xzen
הרמב "ם לא התייחס כלל לקצירה שכן
לשיטתו כל הגידולים החד-שנתיים נאסרו
משום ספיחין .וממילא אין אפשרות
לקצירה בשביעית .אבל אף הוא מסכים
שאם קוצר לבהמה – למ"ד שאין במאכליה
איסור ספיחין או למ"ד שאין ספיחין
במתחיל לגדול בששית אבל יש עליו
קדושת שביעית – אסור לקצור קצירה
מרובה אלא רק קצירה מועטת.
וכך כתב הסמ "ג )לאוין סי' רסח(dne" :
xevwz `l jxivw gitq z` dxez dxn`y
dpy lkay mixvewd jxck xevwi `ly
) mipdk zxeza `ipzckבהר פרק א ה"ג( m`e
dcyd lk xvwy oebk cvik dwel xvw
hrn xvew `l` xwaa yce ixk cinrde
."lke`e haege
לגבי מאכל בהמה יש לכך חשיבות
גדולה .לגבי אוכל הנאכל טרי ונקצר מידי
יום מותר לקצור ולחלק מיד לבהמות.
אולם מאכל הנאגר כגון תחמיץ או גרעינים

לתערובת כאן עומדת השאלה וכי איך
מותר לקצור בכמות המספיקה לבהמותיו
לשנה ולעתים אין לו כלל בהמות והוא
מגדל לאכילת בהמות אחרים.
להלן )פ"ז( תבואר הדרך ההלכתית להיתר
פעולה זו.

ו .ביעור בתחמיץ ובגרעינים

מהפסוק שהובא לעיל )פרק ב( נלמד דין
ביעור פירות שביעית אף בפרי הראוי
לבהמה .כתב רש "יdnda zlke` dig m`" :
cenlz dn ,jilr dizepefny ,oky lk `l
onf lk ,digl dnda yiwn ,jzndale xnel
on jzndal lk`d dcyd on zlke` digy
on jzndal dlk dcyd on digl dlk ,ziad
 ."ziadמההיקש בין בהמה לחיה למדו
חכמים מתי זמן הביעור .וניתן ללמוד
מהפסוק שיכול לקצור או לקטוף מאכל
לבהמתו ולהניחו לפניה בביתו ואינו צריך
להוציא את בהמתו לשדות ולחורשים כדי
שתאכל.
וכן שנינו במשנה )שביעית פ"ט מ"ז(:
"ly ywae oaza oitxeye oipdp izni`n
 ."dipy driax cxzyn ziriayופרש ר'
עובדיה מברטנוראly ywae oaza" :
lk`nl ifg ywe oaz mzqc Ð ziriay
etxyl xeq`e ziriay zyecw ea yie dnda
opiyxcc meyn ,[cea`] ly d`pd ea zepdile
dn lhazpyk la` .cqtdl `le dlk`l
ziriay zyecw drwt dig lk`nn dcyay
."ziaay dnn
ירק אשר נאכל טרי לאחר קצירתו אין
צריך ביעור שכן קוצרים אך לצורך אכילה
מיידית ולא מעבר לכך.
תחמיץ מזריעת ששית וגידולי שביעית
קדוש בקדושת שביעית וא "כ הוא חייב
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בביעור ככל פירות שביעית .וההפקר שהוא
הביעור שאנו נוהגים בימינו בפני שלושה
מאוהביו הוא הערמה .וכי מי מפנה את
הבורות שלו בתחילת החורף ומפקיר
אותם?! וכי איזה ערך יש להפקר כזה,
שהוא בתוך רשותו ,כאשר ברור לכל שאין
מי שיבוא ויכנס לישוב ויטול ,ואם יבוא
ימנעו ממנו! 1
גרעינים אשר מועברים למכוני תערובת,
ועדיין לא נמכרו לתזונת בהמות נמצאים
ביד אוצר בית דין )עיין בפרק הבא( ,ואם
נמכרו לפני הביעור למגדל והגיע זמן
הביעור ,כיון שהם נמצאים בכמות יחסית
קטנה ברפתות ובלולים אין צורך בביעור .2

ז .זריעת ששית ואוצר בית דין במאכל
בהמה

נהגו בימינו להקל בירקות בזריעת
ששית ולא לגזור בהם גזירת ספיחין )כר "ש
ורמב"ן ולא כרמב"ם( .ירק זה קדוש בקדושת
שביעית .לכאורה ,בדרך זו ניתן להתגבר
על בעית אספקת ירק לבהמה בשביעית.
אלא שמתעוררת בעית המלאכות לגידול
הנעשות להשביח את הירק לבהמות .ירק
שנקצר מושקה ומדושן להגברת התנובה
ושוב נקצר כמה פעמים ,ודאי כל הפעולות
הללו נעשות לשם הבהמות בשביעית,
כאשר ללא דישון והשקאה לאחר הקצירה
– לא יגדל ירק כלל .כמו "כ במידה
והקצירה בשביעית נעשית במכונה לכל
השנה ,עולה החיוב של ביעור עם כלות

.1
.2
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הירק מן השדה.
בישובי פאג"י נהגו עפ "י הדרכת החזו"א
לעשות אוצר בית דין לשם התרת כל
הפעולות הללו .אולם יש בכך הערמה
גדולה .בית דין במקור של תקנת אוצר
בית דין הוא כעין 'בעלים' של כל פירות
העיר ,והוא אוסף את כולם לאוצר שלו
ומחלקם לבעלי הבתים בכמויות קטנות,
ומחלוקת הפוסקים אם במקרה זה צריך
עדיין ביעור פירות שביעית .כמו "כ ,בעיקר
עפ"י היתרים שנמסרו בע "פ ע"י רבני
ישובי פאג "י ,התיר החזו"א לשלוחי בית
דין לעשות מלאכות דרבנן לשם ריבוי
פירות אם היבולים יקטנו )ויגיעו רק לחמש
ששיות מהיבול הרגיל( .באוכלי בהמה אין
להבחין בין הפרי לירק כולו נאכל ,וא"כ
לשם יצירת גבעולים ועלים הותר להשקות
לרסס לדשן ולעשב כגידול בכל שאר
השנים!
במקרה הנוכחי זו נראית הערמה גדולה.
הרי השדה נזרעת לשם בהמותיו של בעל
השדה ,עפ "י אוצר בית דין הוא נהיה
שליח בית דין לגדל ולקצור עבור עצמו
לבהמותיו .השדה כביכול הפקר לכל
ישראל ,אבל מעשית בית דין שהוא בעל
השדה עושה זאת רק עבור פלוני מסויים
העובד בשדה שלו ומכין לבהמותיו .ואין
זה דומה לאוצר בית דין במטעים שפריים
עבור כל ישראל ,המגדל הוא שליח בי"ד
לגדלו עבורם ,והפרי נמכר או מתחלק
לעם ישראל .ובאוצר בי"ד הנעשה לצורך

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה :אם כך באמת אינו כלום .אבל אינו ראוי למנוע
ממנו.
הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה :אם זה מזון שלש סעודות ותו לא.
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בהמותיו של המגדל יש הערמה בולטת הן
מצד הבעלות הממשיכה ,והן מצד שבעל
השדה עובד כדרכו לצורך עצמו ולא
כשליח בית דין עבור כלל ישראל.
מצב ההערמה מכניס את אותן שדות
לספק שמורות ונעבדות בשביעית ,וכל
הכותרת מלמעלה של 'אוצר בית דין'
נראית הערמה גמורה.

מסקנות

ישנן שתי דרכים לגדל מאכל בהמה
בשביעית ,או ע "י אוצר בית דין או ע "י
מכירת הקרקע לזמן לנוכרי  .3כדי לא
לעשות עצמנו לחוכא ואטלולא נראה
שהבעיות ההלכתיות הנוצרות באוצר בית
דין תובעות להגיע להיתר מכירה בשדות
אשר יבולן מיועד לבהמה .בכך תיפתר
בעית שמור ונעבד ,התבואות שיגדלו בהן
יוכלו להינתן בשופי לבהמות בלא הבעיה
של מאכל אדם ,ובכך התחמיץ והגרעינים
לא יצטרכו ביעור ,וכל צדדי ההערמה
שבעבודת אדם בשלו בשביעית לא יווצרו.
ניתן אף במקרה זה לקבוע עפ"י שיטת
הרב קוק זצ"ל שמלאכות דאורייתא לא
תעשינה ע"י ישראל ,ולגבי השאלות
שלפנינו ניתן להתנות שהזריעה תיעשה
בששית ובכך למנוע מלאכה זו מהשנה

.3

השביעית.
וכדברי שו "ת ישועות מלכו )יו"ד סי' נג(:
"xeknl `ld ip` dnz ,dhinyd xaca
mixcd l`xyi lke heyt xzid `ed rwxwd
ode mixeka zxikn oiprl od ,ok mibdep l"ga
xy` micedid ode gqta ung zxikn oiprl
m`e ,dpyd zezaya zecye mixtk mdl yi
mdl dlilg mznc` lr l`xyi zeida ik
z` izieve z"iyd mdl gihad xy`a xknl
hrnd on hrn d"eray f"dfa ok `l ,izkxa
`ipax ilecb ik hxta ,dcy zlgp mdl yi xy
inkg ly mqixkn dar mpxtv xy` cxtq
`ziriaya mixkpd ecariy mixizn md fpky
`l dxzed `l l`xyi cearle ,dxikn i"r
wx ,dxikn i"r mb dkldl `le dyrnl
zeyrl lkep ji`e ,dxikn i"r ixkp ceariy
ly mzefgt i"r ik zn`de ,xzqlt mzxez
ecari ik dlecb dlykn `vi mifpky`d
`l ip` mpn` ,mdizecy z` mnvra l`xyi
azknd `"k xzidl `le xeqi`l `l izazk
mlerne ,dxiknd xzida izazk xy` oey`xd
dfa yyeg yi` 'idiy izrc lr dlr `l
 ."xingdlבניגוד לנאמר בדברי הישועות
מלכו רוב העיבודים יעשו בשביעית ע"י
ישראל ,כפי שהתירו גדולי ישראל ,אולם זו
סיבה נוספת שלא להכשיל את החקלאים
בעבודה בשביעית.

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה :כדי להינצל מהערמה בדרבנן לעבור על חשש
לאו דאורייתא? אולי מדה כנגד מדה על מכירת א "י לגוים מכר הקב "ה את א "י לגוים באוסלו
א' ,אוסלו ב' ,התנתקות?
תגובת המחבר :עי' במכתב המצורף אל הגר "א נבנצל ובתשובתו.
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מכתב אל הגר "א נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים
ב "ה עש "ק פר' "f"qyz "l`xyi jizepkyn awri jild` eaeh dn

לכבוד הרב הגאון אביגדר נבנצל שבת שלום וכל טוב!
בהערותיו האחרונות על תשובתי בענין מזון לבהמה בשביעית הפליאני בטענתוick" :
i"` zxikn lr dcn cbpk dcn ile` ?`ziixe`c e`l yyg lr xearl opaxca dnxrdn lvpdl
 "?zewzpzd ,'a elqe` ,'` elqe`a miebl i"` z` d"awd xkn mieblואפרט דברי.
פתיחת דבריו מובנת לי שחושש שעוברים בהיתר המכירה על לאו דלא תחנם .ואע"פ
שכבר גדולי הדורות האחרונים נחלקו בכך ,ולכן הבאתי מדברי הישועות מלכו ,בכ "ז הרב
חושש לכך .אולם יש להעיר שהצד השני היינו ע "י אוצר בית דין אינו הערמה אלא מרמה.
שיעבּד את אדמתו במלאכות דרבנן ויכין אוכל
ֵ
וכבי' עושים עין של מעלה סמויה .וכי אדם
לעצמו ― יוּתר לו לעשות כן מפני שהוא שליח של בית דין .ולפי "ז בית דין יתירו לכל
אדם לעבד בשביעית את שדהו כדי שיהיה לו מה לאכול ,תחת מינוי שהוא "zia gily
 ."oicוהוא אינו מפקיר ולא נותן לאף אחד ליטול ועושה כל מלאכה תחת הכותרת של
"` ."oic zia xveזה לא נראה ,ולא לכך היתה כוונת חז"ל בסדרם אוצר בית דין .ולכן אם
ישוב בא "י מכין לבהמותיו מזון לכל השנה השביעית הקדוש בקדו "ש ,אבל ממשיך לנהוג
בהם מנהג בעלות בכל האופנים שבארתי במאמרי ,לדעתי זו אינה הערמה אלא מרמה.
ועל כן העדפתי הערמה במכירה לנוכרי מאשר רמאות באוצר בית דין.
אולם טיעונו שצרות ארץ ישראל שנחתו עלינו על ידי פשיעת מנהיגינו הם עונש משמים
על היתר מכירה – הכאיבוני והפליאוני.
ראשית ,מפני שאינם ממין הטענה ,בבחינת "`dklda df z` df migvpn minkg icinlz m
 ."?mkaih dn mz` Ðאיזו מין טענה זו .וכי איך ניתן להוכיח ממאורע שכך רצון השם ולא
אחרת?!
וכבר הביא בעל "אם הבנים שמחה " את תשובת מהריב "ל המובאת במבי "טmkg lk" :
ewqt lr biydl leki epi` ,eixac mirhdl azka jix`dy exiag mkg wqt lr biydl dvexd
,ewqtk oicd oi`y xnel ,`nlra ilin inehita la` ,zewcev zeprha eixac xxan k"b m` wx
` ."el oirney oiועל מדוכה זו של " "mpgz `lישבו גדולי עולם וקדושי עליון ואיך אפשר
לומר שמה שעשו כהוראת שעה להציל את ישוב הארץ גורם לעקירת ישראל מנחלתם.
וכל הגדולים שפסקו כן לא חששו לכך ,ולהיפך עשו זאת לחיזוק אחיזת ישראל בארץ
נחלתם וכבוד הרב מטיל על כתפיהם אחריות גדולה מאד.
ועוד ,עד שהרב משליך זאת על כתפי המנהיגים את היתר מכירה ,ישליך זאת על כתפי
אלה שקנו מערבים רוצחים ומחבלים בשנות השמיטה הקודמות תוצרת חקלאית וחזקו
את אחיזתם בארצנו בידים!
ועוד ,לפי דברי המשנה שגלות באה לעולם על ביטול שמיטה ,היא אף באה על ג"ע
וא"כ כאשר ב "ש התירו צרות לאחים ולדעה שעשו כהוראתם יצא שהיתה צריכה לבוא
גלות שהרי הלכה כב "ה והיא אסורה לאחים .אלא שעל כרחנו אין מכריעים הלכות על פי
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אירועים שאפשר לפרשם ולהסבירם בכל מיני דרכים .וכש "כ שכאשר ישנה מחלוקת בהלכה
ולכל צד ראיות ,וצד אחד נהג כהוראתו הוא לא עשה עבירה ולא נענשים עליה משמיא.
שסו"ס לא בשמים היא והארץ נתן לבני אדם .וכיון שפסקו והורו למעשה כהוראתם כל
העושה על פיהם נוהג כדין ולא נענש .ומה שמצאנו ענישה לציבור הוא על עבירות אבל
לא כשעשו הלכות בהוראת גדולי ישראל .ואפילו אם יש חולקים וסוברים שההוראה לא
היתה כדין – על כך לא נענש הציבור ולכל היותר אם אותו חכם פשע בהוראתו ישלחו
לו אות משמיא שלא פסק כראוי.
ולכן נראה לי שהטחת טענה כזו מערפלת את החשיבה והבדיקה ההלכתית ,ואינה לגופו
של ענין .וכי מי שהרג צרעה בשבת נאמר שכיון שלפי הרמב "ם אסור להורגה יבוא עליו
עונש משמים כיון שדיני נפשות לא נוהגים בימינו ,הרי איננו פוסקים כרמב"ם שמלאכה
שאינה צריכה לגופה חייב עליה וממילא זהו איסור דרבנן בלבד ,והנוהג כן עשה כראוי
לפי פסיקת השו "ע .וכן בעשרות מחלוקות השייכות בדיני תורה אי אפשר לבוא ולהגיד
למתיר כיון שלדעתי לא נהגת כדין יבוא עליך עונש משמים ,שהרי הוא נהג כהלכה לפי
מה שהורו לו רבותיו.
ואם יאמר הרב ,הגדולים שהתירו היתר מכירה התירו בשעת הצורך הקשה ,אבל עתה
אין לכך צורך ,שוב אומר :אבל כל בית ישראל שסמכו על ההיתר מה עשו? הרי הם עשו
עפ"י הוראת בית דין שאולי טעו בשיקול הדעת ובטלו מצוה מדרבנן של שביעית ,וא"כ
אלה הצאן מה עשו?
לכן נראה לי שאין מקום לטענת הרב שליט"א .סליחה אם פגעתי בכבודו ,לא התכוונתי
לכך אך הדברים נראו לי שלא מתאימים.
בכבוד רב יעקב

תשובת הרה "ג אביגדר נבנצל:
אין לי טענות על כבודי .אבל לענ "ד הדברים צריכים הרהור .מדה כנגד מדה נתן כדי
שנוכל ללמוד מזה.
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