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שאלה

שדה הקדש בשביעית

שדה שהוקדשה לבדק הבית קודם
השביעית ובה עצי פרי מה דיניה בשביעית
לגבי מלאכות ולגבי קדושת הפירות?

א .דיני שביעית בהקדש

א .נאמר בתוספתא )פאה פ"ג הט"ו(:
"one dlxrd on xeht 1 ycwdl mxk rhepd
iiyx mc` izni`n ziriaya aiige iraxd
)=רשאי( xaky ixtd rceiyn enxk xeval
."zeller ilecba mxkd aiigzp
למדנו מהבריתא שחיובי שביעית חלים
בשדה הקדש ,ולכאורה הן לגבי איסור
מלאכות בשביעית בשדה הקדש בזמן היותו
תחת רשות הקדש ,והן לגבי קדושת
הפירות לאחר שנפדו מרשות הקדש.
ב .בירושלמי )פאה פ"ז ה"ח ,וכן בפסחים פ "ד
ה"ט( נאמרycwdl mxk rhepd ipzc `cdk" :
zellerd one iraxd one dlxrd on xeht
opgei iax mya `xirf iax .ziriaya aiige
'dl `edy xac 'dl zay ux`d dzaye
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 ."eilr dlg ziriay 2 zyecwמבואר
בירושלמי שקדושת שביעית חלה על
הקדש .וכדעה זו הביא הגראי"ה קוק זצ"ל
בשבת הארץ )פ"א ה"ג( ,ולא מבורר דין
המלאכות.
ג .בירושלמי נאמר בהמשך כךiax xn`" :
ixac opgei iax xn`c iik op el dnle dipzn
iptn `ke exiwadl excp mcwy iptn iqei iax
."eyicwdl excp xwad mcwy
הרש "ס והגר"א הסבירו משפט זה על
עוללות ולא על שביעית.
המהר "א פולדא מסביר זאת על שביעית:
"opgei 'x xn`c `iddk mixne` ep` oi` dnle
exwtdl excp mcwy iptn n"xc `nrhc
oikldn eid mixcpa opz iqei 'xc dizlin
xcbd lr gipn 'ek lk`i dn el oi`e jxca
dlde uetgiy in lkl zexwten od ixd xne`e
opgei 'x yxtne .xqe` iqei iaxe lke`e lhep
exwadl excp mcwy iptn iqei 'xc `nrh
`mrhde ,xzen excpl exwad mcw ik la
xeq`l ezrc lr dzlr `lc mzd yxtn

שדה הקדש וגדולי הקדש אסורים בהנאה עד שנפדו מההקדש ,אבל משמע שמותר לעבד את
הקרקע לזרוע ולנטוע ולעשות מלאכות הנצרכות לגידול .כן עולה מכך שפועל האוכל בשעת
מלאכה אינו אוכל בשדה הקדש )ב "מ פז ע "ב( ,וכן מהבריתא המובאת להלן" :הנוטע כרם
להקדש " .אולם מהרמב "ם )הל' מעילה פ "ה ה "ה( משמע שאסור לגזבר להשתכר בשדה הקדש
ולעבד את השדה כדי למכור את יבוליה וכד' .וכן כתב בס' החינוך )מצ' שנ( "שזה הכתוב מלמד
על כל דבר הקדש שאין מפרנסין אותן ,ואין ממתינין להן ליום השוק ,ואין מוליכין אותם ממקום
למקום ,וזה הכלל ,שאין לך בהם אלא מקומן ושעתן בלבד .ובמה דברים אמורים במטלטלין ,אבל
הקרקעות מכריזין עליהם ששים יום רצופים בקר וערב ,ואחר כך מוכרין אותם " .ולפי דבריו אין
שאלה לגבי מלאכות שהרי אין לעשותן ויש למכור את השדה תוך ששים יום .וצ "ע.
לפי הלשון "קדושת שביעית " משמע שהפירות קדושים בקדושת שביעית אבל לא מבורר האם
מלאכות מותרות .ועי' בהערה הקודמת.
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enxk rhepc i`d p"de xiwady dn excpa
ezrc lr dzlr `lc inp `nip ycwdl
ziriay epiide xiwtdy dn eycwda xeq`l
xeq`l ezrc lr dzlr `l `ed xwtdy
zexitd oixzene eycwda ziriay ly xwtd
`dc - eycwdl ziriay mcwy .oeict `la
mcw k"re mlern `id ziriay dpy ly xwtd
."`iyew lr melk ipyn `le `ed eycwdl
לפי פירוש המהרא "פ שביעית חלה
בשדה הקדש וההקדש אינו חל ,וטעמו
מחמת דעתו שלא התכוין להחיל הקדש על
הפקר וכיון ששביעית זמנה ידוע גם הפקרה
ידוע .וא"כ לגבי שדה שהוקדשה חלים
עליה דיני שביעית ומלאכות שביעית
אסורות בה ,אבל פירותיה אינם קדושים
בקדושת הקדש .ומשמע במהרא "פ שדרך זו
אינה למעשה והלכה כדעה הראשונה
שחלים על השדה הן קדושת הקדש והן
קדושת שביעית.
ד .התולדות יצחק פרש אף הוא את
שאלת ר' מתניה על שביעית ומסביר כך:
עפ"י דברי ר' יוסי בנדרים אם הפקיר ואח "כ
אסר את נכסיו הנדר אינו חל על נכסיו
שהפקיר ,וכן בשביעית היא קדמה מצד
ציוויה בתורה להקדש וע "כ ההקדש לא חל
עליה .וז "לziriay xeqi` mcw ixd `ke" :
lk ly zerwxwd lk lr gpeny xwtdd epiid
mixwten md ziriayay dxezd oicn mlerd
mxkd yicwdy eycwdl oincew md lkl
epnn riwtdl eilr lg ycwdd oi` jkld

.3
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`dcen mzdc iqei 'x 'it`e ,ziriay xeqi
dilr lg `l ziriaya dcydy `kd `ed
."3 lkl zxzene ycwd
לדבריו ,כמהרא"פ ,מן התורה דין
שביעית חל על שדה שהוקדשה ,אבל אין
לפירות דיני הקדש ,אלא כיון ששביעית
קדמה בציוויה ,אין ההקדש חל עליה,
וממילא כל איסורי מלאכות ודיני קדושת
הפירות על השדה .אלא שאין זה נובע
מדעת המקדיש אלא מכך ששביעית היא
מצוה מן התורה.
למעשה אין נ "מ בין הסבר המהרא"פ
לתולדות יצחק ,אולם המהרא "פ השאיר
זאת כקושיה ולא כקביעה להלכה .כדברי
התולדות יצחק כתבו הפנ "מ והרידב"ז
)בתוס' רי"ד(.
במשך חכמה )ויקרא כה ,ב( קיבל דרך זו
של הירושלמי והבין שהפירות אינם
קדושים בקדושת הקדש אלא חלים עליהם
דיני שביעית ונאכלים הפירות בלא פדיון.
וכן משמע במקצת מדברי הגרצ"פ פרנק
בשו"ת הר צבי )זרעים ח"ב סי' מג(.
ה .בשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' רטז( רצה
לבאר עפ"י שיטת התולדות יצחק
שהרמב"ם לא הביא להלכה את שאלת
שביעית בשדה הקדש ,ששביעית חלה ולא
הקדש .אולם לאחר מכן חזר בו שכן הסבר
זה של אפקעתא דמלכא הוא לפי שיטת
המבי"ט והמהרי "ט ,ואילו לפי הב "י ,וכך
פסק פאת השלחן הלכה כב"י ,צריך להפקיר

בדבריו חידוש שאולי גרם לרש "ס ולגר "א לפרש זאת על עוללות .לדברי התולדות יצחק הקדימה
אינה קדימה זמנית שהחפץ הופקר קודם שהוקדש ,אלא שדין שביעית שמצווה מן התורה קודם
להקדש שנעשה בבחירת המקדיש ,ודבריו צ "ע .וכך הקשה על דרכו של התולדות יצחק בספר
ניר .וכדברי התולדות יצחק כתב הפנ "מ .ועי' תוס' הרי "ד )לרידב "ז( שבאר שאפקעתא דמלכא
חזקה וחלה כבר בשש שנים קודם השביעית ולכן הקדשו לא חל על השביעית.
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בפועל ואין די באפקעתא דמלכא .4
ו .תוספות במנחות )פד ע "א ד "ה שומרי
ספיחין( הביאו את שיטת ר"ת שפירות
שביעית שמורים אסורים באכילה ולא
הותר לאכול אלא מן המופקר ,ושאלו א "כ
איך היו מביאים עומר מספיחין שהניחו
עליהם שומרים – "`kd `ixy ikid k"`e
opira `d mixneynd migitqn xner `iadl
 ,"?l`xyil xzend on l`xyi dwynnוכתב
תוס' באחד מתרוציוjxifpe jxivw inp i`" :
`i`dne ,ycwd ly `le oi` jcic `pngx xn
 ."dxivw `ixy `nrhוכתוס' כתב הר "ש
)בהר פרשתא א ,ה( על הספרא.
היינו לפי תוספות אין על הקדש איסור
שמירה בשביעית ואין עליו איסור קצירה,
ולא באר מה הדין לגבי קדושת שביעית
בפירות וניתן לומר ששביעית כלל אינה
חלה על הקדש.
המשנה למלך )הל' שמיטה ויובל פ "א ה "א(
לאחר שהביא את התוספתא והירושלמי
כתב=) epiaxl izi`x `l zrke" :הרמב "ם(
 ."ziriayc el` mipic `iadyולא הזכיר
התוספות במנחות.
ז .ויש לעיין האם תוס' חלקו על
הירושלמי והתוספתא .בשו "ת מהרש "ם )ח "ו
סי' קכז( כתבzpekc d`xp 'id dxe`kle" :
ixney d"c `"r c"t zegpna mzhiyl 'qezd
oic 'ia `kil ycwd dcyc c"deqa 'eke
ly `le `pngx xn` jxifpe jxivwc ziriay
mya laeie dhinyn `"t n"ln 'ire ,ycwd
dzaye aizkcn silic jetidl inlyexi

.4
.5

n"ey 'ire ,dziay jixv 'cl lkc 'cl ux`d
n"ln ixacn rci `ly c"i 'iq `"g d`zilz
."ok l"q 'qezd t"kre ,l"pd
עולה מדברי המהרש"ם שזו מחלוקת בין
הירושלמי )שלא לפי ר' מתניה( לבין תוס'
במנחות ,וכן סבר שכלל אין דין שביעית
בהקדש ולא רק שמותרים בשימור וקצירה.
השואל ומשיב )מה' תליתאה ח "א סי' יד(
כתב במכתב לאב "ד בערזאן  5כךlr y"n" :
jxifpe jxivw y"na c"t zegpn 'qezd zxac
mdn mlrpy azke ycwd ly `le oi` jcic
mxk rhepdc migqtc c"ta yxetn inlyexid
,`iyw `l c"prtle ,ziriaya aiig ycwdl
meyn my wiqn inlyexid ly enrh lkc
ycwdd legl ivn `le excpl mcw exiwtdc
i`y xner oiprl la` ,ziriayc xwtd lr
`exn`ck ziriay igitqn wx biydl xyt
k"` ,y"eri lhaz zxn` z`e mkizexecl my
xwtd didi ziriayy dxezd dxfby myk
,ziriaya xner `iaiy dxezd dxn` k"enk
`"lg epi` ycwd oiprlc eazk xity k
."heyte a"fe ziriay
עולה מדבריו שאף שלכאורה סתירה בין
הירושלמי לבין תוס' ,שלירושלמי שדה
הקדש מתקדש אף בקדושת שביעית ולתוס'
אינו מתקדש ,השואל ומשיב נוקט להלכה
כדוגמת הסיפא של הירושלמי – שאלת ר'
מתניה )עפ"י דרכו של התולדות יצחק( ואין
הקדש חל על שביעית לגבי עומר .והתורה
שציותה על שביעית היא ציותה על עומר
בה ,ודברי תוס' שאין בספיחין קדושת

ולהסברת המהרא "פ בירושלמי תירוצו נכון ואי"צ לדחותו.
אולי זה המהרש"ם שהיה אב "ד בעיר זו.
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שביעית ומותרים בשימור וקצירה
מתייחסים דוקא לעומר ולא לכל שדה
הקדש.
ח .הגרשז "א במעדני ארץ )סי' ה סעיף כא(
הסביר את תוס' בדרך אחרת .לדעתו תוס'
קבלו את התוספתא והירושלמי אלא
שתוס' למד שאיסור שימור ואיסור קצירה
בשביעית הם רק כאשר זה נעשה לצורך
אדם פרטי אבל אם שמר לצורך רבים או
לצורך הקדש או שקצר לצורכם מותר .וז "ל
המעדני ארץxnel 'qezd zpeek xwir `l`" :
heicdl xvewa `weec `ed dxivw xeqi`y
ycwd jxevl xevwl xity xzene deabl `le
 ..."heicd lyn mbוהוכיח הגרשז"א את
דבריו מהשטמ"ק שהביא תירוץ תוס' בלשון
זוon dpin iyxcc jxifp iapr inp i`" :
on xvea dz` i`e xvea dz` xwtend
ipa jxevl xneyn `wec rnyn xneynd
`deab jxevl la` jkxvl rnyn jxifpc mc
 ."ixyולפי"ז כל דיני הקדש עליו וכל דיני
שביעית ורק שמור וקצירה נלמד שמותר
לצורך העומר אמנם לא כשואל ומשיב
שהסביר שבשדה הקדש לעומר אין קדושת
שביעית ,אלא ודאי יש בו ורק הותר
בשימור וקצירה.
וכן בס' כלכלת שביעית )חאסקין ,עמ' רכ
הע' כה( כתב שלתוס' יש לפירות קדושת
שביעית וקדושת הקדש ורק אין על הפירות
איסור שימור וקצירה ,ומותר בהקדש
לשמור ולקצור כדרך הקוצרים.

סיכום

עפ "י שיטה אחת בירושלמי חלים על
הקדש כל דיני שביעית וא "כ שדה הקדש
אסור במלאכות בשביעית ופירותיו צריכים
פדיון מהקדש וקדושת שביעית עליהם.
לפי שיטה שניה בירושלמי פירות שדה
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הקדש בשביעית אין עליהם דיני הקדש
אלא רק דיני שביעית )בין להסבר המהרא"פ
ובין לפי התולדות יצחק(.
שיטת תוס' במנחות ניתנת להתפרש
ששביעית כלל אינה חלה על הקדש .ויש
המפרשים שבשדה הקדש אין איסור
שימור וקצירה אבל שאר דיני שביעית
חלים על הקדש .ויש מפרשים שרק לגבי
עומר אין חלים עליה דיני שביעית.

ב .דרך פדיון פירות הקדש הקדושים
בקדושת שביעית

א .הקדש יוצא לחולין ע "י פדיון של
בעליו או ע "י מכירה לאדם אחר ההקדש
יוצא לחולין ודמיו מתקדשים.
לגבי שביעית חלקו בסוכה )מ ע"ב(:
"`zllgzn ziriay oi` :xfrl` iax xn
`jxc oia :xn` opgei iaxe .gwn jxc `l
 ."lelig jxc oia gwnומסקנת הגמרא )שם
מא ע"א(ixta zwelgn :iy` iax xn` `l`" :
gwn jxc lkd ixac ,oey`x ixta la` ,ipy
 ` ."`l ± lelig jxc ,oiומפרש רש"י:"o`nl `ki`c `ed `da - ipy ixta zwelgn
 ."'ek oey`x ixt la` ,lelig jxc ixycוכך
פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ"ו ה"ח(oi`" :
`"ca ,gwn jxc lr `l` zllgzn ziriay
jxc oia llgzn ipy ixta la` oey`x ixta
."lelig jxc oia gwn
בשביעית בניגוד להקדש הפרי הראשון
והאחרון אינו יוצא לחולין ,וכן צריך לאחר
כל העברות הקדושה לאכול הן את הפרי
הראשון והן את האוכל האחרון .כך כותבת
הבריתא )סוכה מ ע"ב(z` zqtez ziriay" :
,mkl didz ycw `id laei ik xn`py ,dinc
s` - xeq`e einc z` qtez ycw dn
dn i` .dxeq`e dinc z` zqtez ziriay
ziriay s` ,oilegl `veie einc qtz ycw
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z`vl ycwdl xyti`y ( )=אי אפשרxyti`
el gwelk `vnp elke`le ezectl ,oeict `la
xafibd dil xn` ziriay incn mecxew
."xg` cia etilgn
:מפרש הרש"ס
`id `iyew ± xyt` i` oeict `la elk`l"
ilk` ikidc ziriaya aiigc opixn`c i`nl
,yecw `edy oeik dhinya eizexit miipr
ycwd epivn `lc xyt` i` oeict `lac
.oeict `la oilegl `vei
oeikc ± ziriay zexitn mecxew gwelk"
`ed ziriay zyecwc ixaq eze` oicetc
eincn zepwl drhie xafbd `eaie iwxt `wc
ziad wca zeycwd enk mipa` e` mecxew
xacl `le dlk`l dxn` dxezde ,oixeq`e
k"ezae ( )פ"חziriay 'qna `zi`ck xg`
.()פר' בהר
xn`p ± xg` cia etilgn xafbd ± ipyne"
ikid ik eci zgzn df ycwd `iveiy xafbl
`di xg`de xg` cia eptilgie irhil `lc
xawie minkg zevnl rnyie opaxc `gily
."sxyi e`
 לדברי הרש"ס יוצא שגזבר הקדש,היינו
מעביר את קדושת ההקדש לפירות אחרים
 והפירות,ואותו הקדש מתבער מן העולם
 לא.הראשונים נאכלים בקדושת שביעית
ברור מדבריו האם קדושת השביעית עוברת
 אם היא עוברת לא ברור מה,גם לחליפין
.הרווח ההלכתי או הממוני מכל ההחלפה
אם היא אינה עוברת לא ברור מדוע צריך
לבער את החליפין הרי הם אינם קדושים
בקדושת שביעית אלא רק בגדר ממון
 ומדוע יהא אסור לקנות בהם,הקדש
.להקדש קרדום
 הגר"א על הירושלמי )כת"י א( פירש.ג
'it ± oeict `la elk`l" :בצורה שונה
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cenlz - oilegl z`veie dinc z` zqtez
gwl ?cvik `d .`dz dziieda - didz xnel
oixrazn el`e el` - xya ziriay zexita
xya `vi - mibc xyaa gwl ,ziriaya
mibc e`vi - oii mibca gwl ,mibc eqpkpe
.ony qpkpe oii `vi - ony oiia gwl ,oii qpkpe
ixte ,ziriaya qpkp oexg` oexg` ?cvik `d
."xeq` envr
'וכך פסק הרמב "ם )הל' שמיטה ויובל פ"ו הל
:( ז,ו
z` dcetdy ,ycwdan ziriaya xneg"
mincd eytzie oilegl ycwd `vi ycwdd
xkend `l` ,ok dpi` ziriayde ,eizgz
zexitk eyrie mincd eytzi ziriay zexit
eyrpe ellgzp `l onvr zexitde ,ziriay
dziieda didz da xn`py ,mipy x`y zexitk
zytez ycw z`xwpy itle ,mlerl `dz
ziriaya ytzp oexg`d xne` z`vnp ,dinc
.didy enk `ed envr ixtde
xya odinca e` ziriay zexita gwl cvik"
zexitk elke`e zexitd oze`k xyad dyrp
xeria zrya oze` xral jixve ,ziriay
mibc einca e` xya eze`a gwl ,ziriayd
e` mibca gwl ,mibcd eytzpe xyad `vi
gwl ,ony ytzpe mibc e`vi ony odinca
,yac ytzpe ony `vi yac einca e` onya
yacd mr zepey`xd zexitd xral jixve
oi`e ,ziriay zexit oixrany jxck ,oexg`d
oze` oiciqtn `le `nbeln mdipyn oiyer
."ziriay zexit x`yk
 נברר את דרך הפדיון והאכילה של.ב
פירות הקדושים גם בקדושת הקדש וגם
.בקדושת שביעית
בירושלמי )פאה פ"ז ה"ח( בוארו דיני חילול
`a` xa `iig iax" :הקדש ושביעית כך
oeict `la elke`l `pn iax inew `ra

חבל נחלתו
ycwdl el jixvy dn lk odinca gwile
ipa mpi`y mixac odinca dpewc b"r`
ziriay incn mecxw gwelk ied `le dlik`
ici lr odn ziriay zyecw rwtp xak ixdy
`l` llgzn ziriay oi` c"nl la` .lelig
lr `dc dyri ji` izrci `l dxikn jxc
zeqtzp zernd ixdy xyt` i` dxikn ici
odl oi` ycwde ziriay zyecwa `linn
eda miiwin `le `peeb i`dke oiipal wx jxev
incn mecxw el gwelk edfe dlk`l
 ומקשה שדברי מהרא"פ אינם."ziriay
 ולפי מה שכתבנו לעיל בשם הגר"א.ברורים
.נראה ששאלתו מתורצת
 בפירוש פני משה הסביר באופן אחר.יב
mincd oeict `la dl zgkyn l"`" :וז "ל
ziriay aeig lgy ipzwc ziriaya aiige
`ed cvike ycwd cia `edy t"r` eilr
mxk silgny xg` cia etilgn xafbd dyer
eizgz ycwdl qpkp xg`de xg` mxk mr df
eilr ziriay zyecw x`yp mxkd eze`e
lr envr mxkd lra mr silgdl lekiy d"de
lrac hwp `zlinc `gxe` `l` xg` mxk
`ed minca ycwdd on `iven `edyk mxkd
eilry ziriay xeqi` iptn `"` o`ke dcet
."oxn`cke
וכוונתו שכיון ששביעית אינה מתחללת
בפרי ראשון בפדיון )רק דרך מקח( בהעברת
הקדושה מהכרם הראשון לשני הכרם השני
יהיה קדוש רק בקדושת הקדש בעוד
שהכרם הראשון ישאר קדוש בקדושת
 ואחר בקשת המחילה לא זכיתי.שביעית
לירד לעומק דעתו מה הרווח ההלכתי
 סו "ס הכרם השני אף,בהחלפת כרם בכרם
 וא"כ,פירותיו קדושים בקדושת שביעית
עדיין לגזבר ההקדש יהיה כרם ביד הקדוש
 ועוד.בקדושת שביעית ובקדושת הקדש

ly ziriay zexita oiyer ji`d iywnc
x`y enk olk`l `"` `teb zexitdc ,ycwd
,oeict `la `vei ycwd oi` `d ziriay
inc zernd eed k"`c dyw elk`le ezectle
`di k"`e einc qtez ziriayc ziriay
el gwelk iedc dfn xac mey gwil xeq`
.ziriay incn mecxw
oze` silgny 'it ± xg` cia etilgn ipyne"
ly xg`l yiy mixg` zern lr zernd
el` oi`veie olke`l dvex `edy oileg
oey`x epicia llk dfc ,ziriay xeqi`n
la` xeq` envr ixte ziriaya qtzp oey`x
."oilegl el` oileg i"r oi`vei miirvn`d
וכדבריו פרשו על הירושלמי בשדה יהושע
ובספר ניר ובחסדי דוד על התוספתא )פאה
.(פ"ג הכ"א
 הגזבר מוכר את:פירוש לדבריהם
הפירות הקדושים בקדושת שביעית ואז
הפירות נאכלים ע "י הקונה בקדושת
 והמעות קדושים הן,שביעית בלבד
.בקדושת שביעית והן בהקדש לבדק הבית
ונוטל את המעות ומחליפן עם אחר הרוצה
 מעות,לאכול פירות בקדושת שביעית
האחר מתקדשים בקדושת שביעית והאחר
קונה עמהם פירות חולין המתקדשים
 והמעות שביד,בקדושת שביעית ואוכלם
.גזבר הם הקדש ללא קדושת שביעית
 בספר ניר התייחס לתשובת.יא
הירושלמי שהגזבר מחליפו ביד אחר
dkeq ilaae g"t ziriay c"nl" :ומקשה
dxikn jxc oia oilegl `vei ziriayc b"t
zexitl llgn xg`c ,`gip lelig jxc oia
eze` lke`e eizexit lr xafibl yiy ziriay
zexite ziriay zyecwa eizexit xg`d
oilegl oi`vei xafibd zgz ody ycwd
oxkenl xafibl xzen f`e ziriay zyecwn
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חבל נחלתו
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(.

סימן מא

שאלה

מאכל בהמה בשביעית

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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