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 "סגליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 שמיטהות הלכ

 :נושאי השיעור

ממקום  שנקנה עציץ אדניות החלון. .ל בגינת הבניןופטי העברת עציצים ממקום למקום.טיפול בעציצים שבבית. גידולי חממה. 

 .כלים שבישלו בהם ירקות מהיתר מכירהבישול ב .חצר משותפת לדיירים שאינם שומרי שמיטה שאינו שומר שמיטה.

 

 טיפול בעציצים שבבית

בתוך שעציצים האם מותר לטפל בשנת השמיטה בא. שאלה: 

 ?ת או המשרדהבי

 מותר לטפל בעציצים שבתוך הבית.תשובת הרב: 

ירושלמי )ערלה פ"א ה"ב( יש ספק אם יש דין שביעית בעציצים ב

 שבתוך הבית.

ומבואר בירושלמים שם שיש ב' נושאים שבהם ההלכה ברורה: 

נטע ות, ושאין בבית מרצפו בתוך הבית )אילן שנטעלגבי ערלה, 

ואסור לאכול מפירותיו בשלשת חייב בערלה  ,(עץ באדמה שם

דין זה מהפסוק: כי תבואו אל חכמים דרשו  השנים הראשונות.

, שלש ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו "הארץ"

. וחכמים דרשו )ויקרא י"ט כ"ג( שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל

 אסור. –ממילת "ארץ" שגם אם זה בתוך הבית, כיון שזה בארץ 

פירות שגדלו בתוך הבית לגבי תרומות ומעשרות, לעומת זה, 

כתוב בפסוק: עשר כי . ות ומעשרות מן התורהפטורים מתרומ

)דברים י"ד  שנה שנה השדהתעשר את כל תבואת זרעך היוצא 

 פטור. –. כאן כתוב "שדה", ומשמע שאם גדל בתוך הבית כ"ב(

אבל לגבי שביעית יש ספק, מפני שבפסוק אחד כתוב שבת שבתון 

היא על כל מה שגדל בארץ, ומשמעות הדברים  ,לארץיהיה 

שדך מה שגדל בתוך הבית. אבל יש פסוק אחר שכתוב בו  וכולל

לא תזרע, וכפי שאמרנו מילת "שדה" משמעותה על מקום פתוח, 

 ואם האילן גדל בתוך בית אין בו דיני שביעית.

והירושלמי הסתפק איזה פסוק המשמעות שלו היא העיקרית, האם 

הפסוק שנכתב בו "שבת שבתון יהיה לארץ", או הפסוק שנכתב 

 "שדך לא תזרע". בו

ובספר פני משה על הירושלמי )שם(, כתב שנוקטים לחומרא. וכך 

כתב )סי' כ' ס"ק נ"ב( פאת השולחן דעת עוד פוסקים. אבל בספר 

 שכיון ששמיטה בזמן הזה היא מדרבנן, ספק דרבנן לקולא. 

והרי זה ספק של הפוסקים המחמירים בזמננו, ומה הסברא 

נולד בדבר דרבנן, אלא הספק הוא דרבנן? אלא מפני שהספק לא 

דאורייתא( משאם מדין תורה )בזמן ששביעית בפירוש הפסוק. 

שמיטה היא האם כן גם כשאילן שבתוך הבית יש בו דיני שביעית, 

מה שהיה האיסור נוהג  כל את בזמננו חכמים אסרומדרבנן, ו

שייך לומר בזה ספק פשוט ש אין זהמדאורייתא. ולכן בעבר 

 .דרבנן לקולא

אין להקל כאשר יש עציצים כתב ש )סי' כ"ב סק"א(החזון איש 

אם זה נמצא בתוך בתוך הבית כאשר הם זרועים באדמה, אבל 

 עציץ שאינו נקוב, יש להקל. )וע"ע בחזו"א סי' כ"ו סק"ד(.

 ואשמיטה ה ןכל די? מפני שלהקל בעציצים בתוך הבית מה הטעם

בעציץ שאינו  הצמחים בקרקע, אבל כאשר הם גדליםרק כאשר 

 

 

 הלכות מעשיות
 יט"אשלחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 

 טמ"קגליון 

 

 



2 
  

נקוב וכולו סגור מלמטה, אפילו שנמצא בגינה בחוץ, נוהג בזה דין 

שמיטה רק מדרבנן. אין בזה את מצות התורה "שבת שבתון יהיה 

לארץ" ולא "שדך לא תזרע", אלא זה עציץ שאינו מחובר כלל 

 לאדמה, ולכן כל האיסור בזה הוא רק מדרבנן.

בזה ודאי אפשר להקל, כי  בתוך הבית,ולפיכך אם נניח את העציץ 

באופן הזה העציץ אינו אסור אלא מדרבנן, וכאשר אנחנו שמים 

לל ב"ספיקא דרבנן" ואפשר להקל אותו בבית, ודאי שזה נכ

 בפשיטות לטפל בעציצים כל מה שצריך.

גם כן  –אפילו לשתול בתוך העציץ שנמצא בבית לפי זה ואמנם 

 מותר.

דאי בשנת השמיטה להביא לא כיש רבנים שהורו שאך עם זאת, 

לבית עציצים ולשתול שם עגבניות, פלפלים, פרחים וכדומה, 

)עי' בס' שמיטת קרקעות להגר"צ כהן, ואפילו שזה בתוך הבית. 

 עמוד ש"ה, ובספר משה ידבר פ"ה אות ח'(.  "בפי"ד ס

בגני הילדים, לא כדאי להביא בשמיטה עציצים ולשתול ובפרט 

והם  את הילדיםאמנם זה מעסיק שם צמחים. ומדוע? מפני ש

 נהנים מזה, אבל אנחנו צריכים ללמד אותם את מצות השמיטה.

הרי ודאי שהילדים לא מבינים את העומק של ההלכה, מה שאנחנו 

אומרים ספיקא דרבנן לקולא וכו', אלא הם רואים שאתה שותל 

והם מבינים שמותר לשתול. ומה בעציץ צמחים בשנת השמיטה, 

לשתול בתוך הבית  יטה? ולכן ודאי שלא ראוימצות השמ עם

 בעציצים.

אבל אם יש לאדם עציצים בתוך הבית, והוא רוצה להשקות אותם 

וכדומה, כיון שגם עציצים שנמצאים בגינה, גם הם מותרים 

בהשקיה ובעבודות שהם "לאוקמי", ממילא גם כשאדם עושה את 

וק צריך העבודות הללו בתוך הבית ולא מדקדק בפרטים כמה בדי

מצות מבין שיש , אלא משקה כמה שרוצה, הילד להפחית וכדומה

יש דברים שמותרים בשמיטה, ולכן זה בסדר שמיטה, ויודע ש

שבעציצים שכבר בתוך הבית, אפשר  והעיקר למעשה,גמור. 

בהם כרגיל ואין שום בעיה בזה. ]וכ"פ מרן ראש הישיבה לטפל 

"ת בית נאמן ח"א שליט"א בשו"ת מקור נאמן כת"י. וע"ע בשו

 של"ג[. )וכפי שאמרנו, יש שהורו –חיו"ד סי' ט"ו עמ' של"א 

. אלא אם כן לא ראוי לשתול בתוך הבית בעציצים כלל ועיקרש

  .(במקום צורך, כגון לחקלאים, שיש להקל

 

 

 

 גידולי חממה

האם בחממות אין דיני שביעית, ומותר לשתול ולטפל  שאלה:

ר? והאם הירקות הגדלים בכל הגידולים שם בתוך מבנה סגו

 בחממות אין בהם קדושת שביעית?

לכאורה לפי האמור, מה שמגדלים בחממות אין  תשובת הרב:

ובאמת אין זה  בהם דיני שביעית, כי זה נמצא בתוך מבנה סגור.

 כל כך, ונבאר: פשוט

הזכרנו שבירושלמי יש ספק אם יש בבית דיני שביעית, ודעת הרב 

ל בזמן הזה ששמיטה מדרבנן. ולכן לא פאת השלחן וסייעתו להק

כתב )שביעית סי' כ"ב( דיני שביעית בבית. החזון איש נוהגים 

חייב במזוזה, אלא כל שיש דוקא בית ש שההגדרה של 'בית' אינה

בית אם יש לו גג אטום מגשם, נחשב ללכן לו כיסוי נחשב בית, ו

ך וסיים, ואולי צרי שיש בו ספק אם נוהגים בו דיני שביעית.

מחיצות בגובה עשרה טפחים. ובשו"ת הר צבי )זרעים ח"ב סי' 

 ל"ד( היקל אפילו שאין מחיצות מסביב.

: עיקר הפטור שהתורה )סי' ז'( כתבחזון איש בהלכות מעשרות ה

פטרה הוא משום שעל ידי הגגון נמנעים השמש, הגשם, הטל 

 הגידול הטבעי. לפי זה יש להיכנס פנימה, ואין זה דרךמוהרוחות 

בחממות, שאדרבה, עושים אותם כדי שהצמיחה תהיה יותר לדון 

וכך דעת כמה פוסקים להחמיר  טובה וייטיב עם הצמחים.

הגאון הרב משה לוי ע"ה גם מצדד  המחמירים, סברתכבחממות. ו

 )פ"ה אות י"ט(. בקונטרס משה ידבר

וכך פסק מרן הגר"ע ים שסוברים להקל לגמרי. לעומתם יש פוסק

יביע אומר )ח"ט חיו"ד סי' ל"א(, משום שזו גזרת  יוסף בשו"ת

כיון שהתורה כתבה "שדה", הכתוב להקל באילן בתוך הבית, 

משמע שדוקא בשדה יש דיני שמיטה ובבתים אין את האיסור 

הזה. ולכן גם בחממות, כיון שיש גגון מלמעלה ויש כתלים מסביב, 

ין אף על פי שלמעשה הדבר מיטיב עם הצמחים, מכל מקום א

בגידולים הללו שום חיוב שמיטה, מפני שהתורה פטרה 'בית' ובו 

 אין דיני שמיטה.

בספרו הנפלא קדושת  הרב אליצור בן מאיר)וע"ע לידיד נפשי 

דחה ו שהביא את המחמירים בדין החממות, שביעית )פ"ב סמ"ה(

 .(את דבריהם

)עמ' שביתת השדה בס' בנוסף לזה, הגאון הרב שניאור זלמן 

שהחממות אינם מיטיבים לגידולים בקיץ ובחורף,  בכת( ק"א

 וצריך מים ומינרלים רבים להשלמת הגידול. 
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ויש להדגיש שכל זה כאשר הצמחים גדלים בתוך החממה, בקרקע 

ממש. אבל במצע מנותק שנמצא בתוך החממה, אפשר להקל 

 בשופי. 

)או משהו אחר חוצץ(  "גלילי"ברזל  מביאים מה זה מצע מנותק?

, ומעל זה יש את אותם על האדמה, עליהם שמים חול ושמים

 ויש להקל., )בתוך הבית( שאינו נקוב ץנחשב כעציהחממה, זה 

 –מקפידים לנהוג בשתי החומרות  בכשרויות הבד"ץ למעשה

לעשות מצע מנותק בנוסף לזה שיש חממה, ובאופן הזה ודאי 

 שאפשר להקל.

 העברת עציצים ממקום למקום

בבית מפינה  בגינה או ר להעביר עציציםהאם מותב. שאלה: 

להתגורר  עוברים ובפרט כאשראו מהבית לגינה ולהיפך? לפינה, 

וצריכים להעביר גם את העציצים, כיצד צריך בדירה אחרת 

 לנהוג?

 מחמירים, אבל העיקר להקל. אמנם יש תשובת הרב: 

אם האדם מעביר את העציץ בתוך הבית בודאי שאין בעיה, כי הרי 

ו שמן הדין מותר לשתול בתוך הבית, מפני שיש מרצפות אמרנ

והם נחשבים לעציץ שאינו נקוב, וכיון שיש תקרה מלמעלה בודאי 

שום בעיה. גם אם המטרה שלך להעביר אותם מהחדר שאין 

 סלוןאויר ושמש, אל ה הפנימי שהוא סגור וחנוק ואין שם מספיק

יש שם שכאשר פותחים את התריסים השמש חודרת פנימה ו -

הרבה אויר ושמש וזה צומח טוב יותר, אף על פי כן זה מותר 

 גמור, כי בלאו הכי אין בתוך הבית דיני שמיטה.

ומה הדין כאשר מעביר אותם למרפסת וכדומה, מקומות שאין 

ים יתפתחו בהם תקרה, והמטרה שלו בהעברה היא כדי שהצמח

ן החזון הגאו חום ויצמחו טוב יותר? בזה אכן דעתיקבלו שמש וו

 .איש שראוי להחמיר

אבל כאשר אין המטרה שלו בהעברה כדי שיצמחו טוב יותר, אלא 

מפני שצריך למקומם וכדומה, וכגון ששוטף עכשיו את הסלון, 

ומוציא את העציצים שבסלון למרפסת הפתוחה, ולאחר מכן 

יחזירו אותם בחזרה, כיון שאין המטרה להצמיחם טוב יותר אלא 

 .יש להקלומה, רק כדי לסדר וכד

אפילו שבמציאות הצמחים יקבלו קצת שמש כאשר מוציאים 

משום שהוא  מותר. –מכל מקום כיון שאין כוונתו לכך  ,אותם

 פסיק רישיה בדרבנן דלא איכפת ליה, ומותר.

י שמיטה, ונביא דוגמא ראיות שאין דין פסיק רישיה בדינ יש כמה

ם אדם נמצא שאאחת: כתב הרמב"ם )פ"א מהכות שמיטה הי"ז( 

אם המטרה שלו בליקוט העצים  בשדה ורוצה ללקט כל מיני עצים,

היא כדי שהשדה תהיה בלי הרבה פסולת וכך האדמה תצמיח טוב 

על אסור. אבל אם מטרתו בליקוט העצים היא  –יותר את הצמחים 

מותר, מפני שכולם  –צריך עצים בשביל האש מנת להבעיר אש, ו

וכיון  ,ים שמלקט עצים לצורך המנגלרואים את המנגל שלו ויודע

 מותר. –שאין כוונתו לצורך השבחת השדה 

ולכאורה מה בכך שאין כוונתו לצורך השבחת השדה, והלא 

המקום ממילא האדמה משתבחת?  ם מןתובפועל, כאשר מלקט א

 .1רישיה בדיני שמיטהאבל באמת לא מחמירים בפסיק 

מעבר דירה, או ולכן כאשר אדם צריך להעביר עציצים לצורך 

, ולאחר מכן רוצה להחזיר את העציצים רוצה לסדר את הביתש

למקומם, כיון שניכר שעושה כן רק לצורך הסדר ולא על מנת 

 מותר. –להצמיחם טוב יותר 

 כך כתב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה

 הגאון הרב משה לוימורי ורבי מרן גם ו, )קמא סי' מ"א אות ב'(

וכך  להקל.הורה ( כ"ז הערהסוף בספרו משה ידבר )עמ' פ"ג  ע"ה

 דעת כמעט כל האחרונים, פרט לאחד שראיתי שמחמיר בזה.

וכמו שהזכרנו, אם עושה כן על מנת להשביח את הגדילה 

 אסור. –ולהצמיחם טוב יותר 

 אדניות החלון

באדניות בעציצים שהאם צריך לנהוג דיני שמיטה ג. שאלה: 

 החלון?

מכמה סיבות. דבר ראשון אין מעליהם  יש להחמירהרב:  תשובת

 תקרה ונחשבים כמו שנמצאים בחוץ. וגם אם העשב עצמו נמצא

מכל מקום הרבה פעמים בתוך האדנית שנמצאת על אדן החלון, 

)ואף על ני הקרקע, פהנוף של הפרחים יוצא החוצה ונמצא מעל 

ן ודאי . ולכ(מעל פני הקרקע פי שהוא גבוה, מכל מקום הוא

 שהנכון הוא לקיים בזה כל דיני השמיטה.

מה זה "כל דיני השמיטה"? הכוונה שמותר להשקות, אבל כל אחד 

יודע כמה השקיה צריך כל פרח. משרד החקלאות מפרסם את זה, 

 גם במשתלות יש להם הדרכה על כל פרח כמה השקיה הוא צריך.

של שצריך להוריד עשרים אחוז מהכמות הרגילה  יש אומרים

 ההשקיה, וכשמורידים עשרים אחוז זה נקרא "לאוקמי" ומותר.

 )וצריך בירור(.

                                                             
 כמובן שיש בזה פרטים, ודיברתי רק על העיקרון שבדבר. 1
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, ולכן אם יש לאדם אדנית בחלון עליו להיזהר ראויביתר הדברים 

)וע"ע בס' שביתת השדה פ"ח  לקיים בהם כל דיני מצות השמיטה.

 סע' ו' ז'(. 

 ממקום שאינו שומר שמיטהשנקנה עציץ הנאה מ

א נקנה האם הו ואין אפשרות לבררחי  עציץ מי שקיבלד. שאלה: 

 ?ממשתלה שומרת שביעית, האם מותר להניח העציץ בביתו

ינו יודע אם הם נקנו ממקום שומר אוכן מי שקיבל זר פרחים ו

 האם רשאי להשאיר אותו?שביעית או לא, 

הרמב"ם )פ"א מהלכות שמיטה הי"ב( כתב, הנוטע תשובת הרב: 

זיד יעקור, מפני שישראל חשודין על בשביעית בין בשוגג בין במ

 השביעית. 

)הלכות  "פסקי הלכות" בני יקירי הרה"ג רבי יצחק בספרואבל 

שם מרן ראש הישיבה שליט"א שביעית דיני מלאכות ס"ג( הביא ב

יהודי שקיבל : כתבבשו"ת מקור נאמן כת"י שנשאל בענין הזה, ו

ץ הוא בשנת השמטה עציץ מחנות שאינה שומרת שמטה, אם העצי

להשקותו כדי של אילן המתקיים כמה שנים, אפשר לקיימו ומותר 

ואם העציץ בבית מקורה, יכול להשקותו כמו שצריך ואין  קיומו.

בו איסור שביעית ולא ספיחין. ואף על פי שנקנה מחנות שאינה 

 .שומרת שמטה או שקיבל מחנות כזו, אין צריך לאבדו

לגבי ה שליט"א, אבל לא ראיתי את טעמיו של מרן ראש הישיב

מפני שאפילו אם נאמר שאכן עבדו בזה במשתלה, אילן יש להקל, 

)פ"ד  תב מהר"י קורקוסהלכה היא ששמור ונעבד מותר, כך כה

 .הט"ו(

אסור לאדם לנעול את הפירות ידוע ש"? מה פירוש "שמור

א נתן . מה הדין כאשר הוא נעל ולבשנת השמיטה שבשדה שלו

דם שעשה מעשה זה עבר על מצות אותו אלאף אדם לקחת? 

 התורה ונקרא רשע, אבל הפירות לא נאסרו ומותרים באכילה.

וגם אם אדם עבד ועשה מלאכות אסורות בשנת השמיטה, והשדה 

 "נעבד" באיסור, הפירות מותרים.

ששתלו אותו קודם של עץ  לפיכך, אם השתיל הזה הוא נטיעה

, ורק יש חשש שעבדו בזה, ממילא אפשר לקיימו בשנת השמיטה

 מיטה למרות שהם עשו בו איסור.שה

וגם אם היינו מחמירים למעשה בדין נעבד, מכל מקום יש להקל. 

 מה הטעם?

יש לנו כלל בהלכות שבת. אסור לאדם לבשל או לעשות מלאכה 

אחרת בשבת, ואם אדם אכן בישל בשבת הרי שהמאכל הזה 

 נאסר.

דוקא אם האיסור שעשה מוסכם לכל הדעות, אבל אם יש  אבל זה

באיסור שעשה מחלוקת אם אכן נאסר או לא, הרי שבדיעבד מותר 

)משנ"ב סי' שי"ח סק"ב. ובאיסור דרבנן  לאוכלו בשבת עצמה.

בשוגג, כתב בביאור הלכה )ס"א ד"ה המבשל( להתיר אפילו 

בדבר שאין מחלוקת. וכבר האריכו הפוסקים אם בזמננו 

 החילוניים דינם כשוגג(. 

ואתן דוגמא. אדם ששם לפני שבת קודש את החמין על הפלטה, 

ובתוכו יש עופות, ואינו מקפיד לבשלם כל צרכם קודם השבת, 

ובאופן כזה אלא הם מתבשלים במהלך השבת על גבי הפלטה. 

עד שיהיה בטוח שאכן  ,הסיר של החמין אסור להרים את מכסה

 מבושל כל צרכו. בשילהתהעופות והביצים וכל 

טעה והרים את המכסה של הסיר, אסור לו להחזיר את  אם אדם

המכסה. מפני שאם ישאיר את הסיר גלוי, הרי שהעופות הללו 

יספיקו להתבשל דרך משל רק בעוד עשר שעות, ואם הוא יכסה 

את הסיר, יקח לעופות זמן להתבשל תוך שמונה שעות, ונמצא 

שבת, הוא גורם להאצה של שכאשר הוא מכסה את הסיר ב

 בשבת. בישול, ונמצא שעובר על איסור בישולה

ר את המכסה, האם האוכל ומה הדין בדיעבד, אם הוא טעה והחזי

 ? לכאורה היה הדין שאסור באכילה, כי הוא בישל בשבת.נאסר

כבר חצי בישול קודם  אבל כיון שהעופות הללו היו מבושלים

ה כבר מבושל כמאכל בן שאם הי השבת, וידוע שדעת הרשב"א

, ממילא אין בזה יותר איסור (דהיינו כחצי בישולו)דרוסאי, 

עד שיגיע לכל  בישול, ואפילו אם תגרום לו להמשיך להתבשל

בשלחן ערוך )סי' . ואמנם להלכה מרן צרכו מותר לאכול התבשיל

מבושל כל  שי"ח ס"ד( פסק לאסור, שכל זמן שהתבשיל אינו

או לגרום לכך שיתבשל כל צרכו, אבל צרכו יש איסור להאיץ 

כאן השאלה היא בדיעבד, כאשר האיסור כבר נעשה, האם 

התבשיל נאסר באכילה או לא, והתשובה היא שכיון שכל האיסור 

לאכול דבר שנתבשל בשבת הוא רק מדרבנן, ומדין תורה אין בזה 

"היא  במסכת כתובות )דף ל"ד ע"א( איסור, כי חכמים דרשו

כל שיש ספק בדבר האם אכן מעשיה קודש", ולכן ואין  - קודש

)משנ"ב סי' שי"ח  עבר איסור או לא, אין בזה קנס ומותר לאכול.

 ס"ק כ"ז(.

היות שיש לנו ספק האם אכן נעשה איסור  והוא הדין בנידון שלנו,

לכן גם אם המשתלה כי יש בזה מחלוקת הפוסקים, בצמחים הללו, 

עציץ הזה, מותר לך ליהנות לא שמרה דיני שביעית וקיבלת את ה

 ממנו.
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אבל ודאי  דוקא בדיעבד, כאשר אדם כבר קיבל. כל האמור הוא

שאסור ללכת ולקנות בכאלה מקומות, מפני שמסייע ביד עוברי 

 עבירה.

 ל בגינת הבניןופיט

אנחנו סומכים על היתר המכירה, האם אנחנו יכולים ה. שאלה: 

 שיש בזה איסור?בגינת הבנין כמו בכל שנה ושנה או לטפל 

הקרקע לא נמכרה ב"היתר מכירה". הואיל ולא. תשובת הרב: 

וכתב מרן ראש הישיבה שליט"א בשו"ת בית נאמן )ח"א חיו"ד 

לא ראוי למכור קרקעות כאלה, מפני שאת היתר סי' כ"( שגם 

היה אפשרות תהמכירה תיקנו מחמת דוחק הפרנסה, וגם כדי ש

כל בודאי שאין נכון שאבל  .לאכול מגידולי קרקע בארץ ישראל

 .ימכור את גינתו הפרטית לגוי ותתבטל מצות השמיטה לגמריאחד 

 חצר משותפת לדיירים שאינם שומרי שמיטה 

תורה אינם שומרים ר בבנין שרוב הדיירים בו המתגורו. שאלה: 

ולא ישמעו ולא  ומטפחים את הגינה כמו בכל השנים, מצוותו

 ?מה הדין יסכימו לטפל בגינה ע"פ ההלכה,

משלם הוא ראשית, יש לומר להם שאת הכסף שתשובת הרב: 

לועד הבית, הוא משלם עבור הוצאות החשמל והנקיון וכדומה, אך 

 לא עבור הוצאות הגינון. )ובדרבנן יש ברירה(. 

ותחילה נדון אולם יש לדון אם צריך גם להפקיר את חלקו בגינה. 

 האם מצות השמיטה תלויה באדם או בקרקע.

בת ש הארץשהמצוה היא "ושבתה  סובריםה מהראשונים מכ

עושה מאומה, ורק השכן שלו  לה'". כלומר, שאפילו אם אדם אינו

בד באדמה שלו, הרי שיש בזה איסור. ומדוע? מפני שלשון וע

הפסוק משמע שההקפדה היא על הארץ, ואתה צריך לדאוג 

כמה  מתבאר בדברישהארץ שלך תשבות בשנת השמיטה. כך 

רש"י במסכת עבודה זרה )טו ד"ה אדם(, ה ראשונים, וביניהם וכמ

 ., ועודא )ע"ז שם(הריטב" ,)ע"ז ט"ו ע"ב אות כ"ו( תוס' רי"ד

 לשבותהלכות שמיטה כתב "מצות עשה  לעומתם הרמב"ם בתחלת

דייקו בשנה השביעית" "וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ". ו

ית המלאכה, , שהוא נאסר בעשימלשונו שהמצוה היא על האדם

 אבל אם השכן עושה מלאכה בקרקע שלך, אין בכך שום חשש.

 וע"ע בשו"ת המבי"ט ח"ב סי' ס"ד(.ועוד. שו"ת אור לציון. עי' ב)

ולפי זה, גם אם האדם לא עושה כלום, עצם זה שהשכנים עושים 

 .יש בזה איסורמלאכה בקרקע שלו בשנת השמיטה, 

על השכן להפקיר ומה צריך לעשות במקרה כזה? יש שכתבו ש

 את חלקו באדמה. 

פשוט כל כך, מפני שבטאבו רשום שהקרקע היא  ואמנם אין זה

של אותו אדם, וכדי שיחול ההפקר הזה הוא צריך לרשום את 

הקרקע בטאבו על שם השכנים. כל עוד שהקרקע רשומה על 

היא נקראת שלו בעל כרחו, כי הפקר שאין אדם לכאורה לשמו, 

אינו הפקר. הדבר דומה לאדם שתופס חפץ  אחר יכול לזכות בו

בידו ואומר שהוא מפקיר אותו, הפקר כזה ודאי שלא חל כי הוא 

תופס אותו ביד, ולכן ההפקר הזה לא מועיל והוא נכנס בבעיה של 

הגאון רבי משה הלוי מורי ורבי כך העיר  המחלוקת שהזכרנו.

 זצוק"ל.

הגינון, כך הקל על ידי שימחה בעבודות יש לשסובר הרב אבל 

ק ספיקא, ספ ש כאןיביאר בספרו משה ידבר )עמ' נא(, ואמר ש

העבודה בקרקע בשנת השמיטה איסור שמא כדעת הסוברים שכל 

בקרקע של הגינה ולכן כאשר בא גנן ועובד על האדם, הוא 

ואפילו תאמר כדעת עושה איסור,  המשותפת אין בעל הקרקע

מקום שמא כדעת  מכל האוסרים וסוברים שהאיסור על הקרקע,

בירו אליבא דהגר"א )סי' ש"ה אות נ"ב( שכאשר ח רב האי גאון

הדבר מותר. ולכן די בכך שאדם מוחה  עושה כן שלא מדעתו,

 בשכנים.

, וכך "היתר מכירהואם יש ביכלתו, ילך וימכור את הקרקע ב"

כמו שלו. ודאי שהדבר אינו לכתחילה, והוא גם מציל את השכנים 

מכירה בגינה הפרטית שלו, אבל יעשה היתר אדם לא ששאמרנו 

שיודע שכל הדיירים עובדים בשמיטה, לא מתייחסים  כיון

ם ומזלזלים באיסורי שמיטה רח"ל, כדי להציל אותם, יבקש מה

היתר מכירה על הקרקע שלהם כדי  ייפוי כח, ילך לרבנות ויעשה

 עבודה בשביעית.מאיסורי ואותו להציל אותם 

 בהם ירקות מהיתר מכירה הגעלה לכלים שבישלו

א לת ירקות של שמיטה לחומרכיאברך המקפיד על אז. שאלה: 

כשמתארח בבית הוריו או חמיו ואינו אוכל מ"היתר מכירה", ו

לחומרא, אך אינם מקפידים כל השנה שמיטה מגישים ירקות 

וקונים מיבול "היתר מכירה". האם יש להחמיר שלא לאכול משום 

 היתר מכירה? שבכלי בלוע טעם מיבול

 יש להקל. תשובת הרב: 

ונבאר את עיקרי הדברים. ראשית נזכיר שכמה גדולי עולם, ועד 

היתר להקל ב וכתב ,אחרון בדורנו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

שבאמת בעלי תב המכירה. ראיתי כתב יד של מרן הגר"ע יוסף שכ

בתים וכיוצא בהם יכולים לקנות מחנויות של שמיטה לחומרא, 
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הדחוקים בכסף, יקנו רק מחנויות למידי חכמים ואברכים אבל ת

 .של היתר מכירה

יש בזה איסור לכאורה נבאר מה לכאורה הבעיה בהיתר המכירה. 

וכמו  ,למכור לגוי קרקעשל "לא תחנם", שזה איסור דאורייתא 

אבל מרן הגר"ע שכתב הרמב"ם )פ"י מהלכות עכו"ם ה"ג וה"ד(. 

(, וגם מ"אאומר )ח"י חיו"ד סימן  יוסף תירץ את זה בשו"ת יביע

 גם כן תירץ את זה. מורי ורבי הגר"מ הלוי בספרו דבר השמיטה

דרשו מפסוק  ,רי )ע"ז כ' ע"א(כתב המאישהתשובה לטענה הזו, 

דלא תחנם, שלא ליתן להם מתנת חינם, כדי שלא לגזלה ממי 

שאנו חייבים לו ביותר כגון גר תושב, והוא בן נח שקבל עליו 

צות וכו'. וכל שהוא מן האומות הגדורות בדרכי הדתות שבע מ

ואשר מודות באלהות אין ספק שאף בשאינו מכירו מותר וראוי, 

י וכבר אמרו )חולין צ"ג ע"ב( שולח אדם ירך לנכרי. עד כאן. ולפ

זה הישמעאלים הערבים שעובדים את ה', ואינם עובדי עבודה 

של "לא תחנם",  ורסואין בהם איזרה, מותר למכור להם קרקע. 

 ולפי זה יוצא שאין בעיה כלל מבחינת הענין הזה.

בנוסף, ידוע שבגמרא במסכת בבא קמא )דף נ"א ע"א ודף ע"ט 

שאין שליח לדבר עבירה. וכגון אדם ששלח את חבירו  ע"א( מובא

לגנוב ובאמת חבירו גנב, מי עובר את העבירה, האם השולח או 

את העבירה, ומי ששלח  השליח? השליח שגנב בפועל הוא עובר

 אותו אינו עובר כלום.

 את הרבנים, בלאו הכי אין ולכן, אפילו שבעלי הקרקעות שולחים 

שום איסור עליהם, כי מי שעושה את המכירה הם הרבנות. אמנם 

אמנם והקנין נעשה, אבל אין על בעלי הקרקעות שום עבירה. 

מצא הרבנים כן עשו את המכירה, אבל הם סוברים שמותר. ונ

שכאשר אדם חותם על היתר המכירה אינו עובר איסור של לא 

 תחנם כלל ועיקר.

יש הרבה טוענים שהקנין אינו נעשה כראוי, כי בעלי הקרקעות 

שחותמים על המכירה אינם מתכוונים לזה ברצינות בכלל, והכל 

אבל באמת כיון שהחוזה תקף לפי החוק, הרי בית המשפט צחוק. 

צריך לדעת שהמכירה היא לשנתיים מו. וגם יכול לכוף אותם לקיי

 .ד, ואם כן בית המשפט יתן לו את השדה לשנתייםבלב

כאן כוונה ברצינות,  מעבר לכך, גם במכירת חמץ לכאורה איןו

 מכרו או נתנושחמץ ש( ס"ג "ח)סי' תמ וכתב מרן בשלחן ערוך

שלא יגע בו  שהגוייודע  ף על פי שהישראלקודם הפסח, אגוי ל

. ישמרנו לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתננו לו, מותר אלא כלל

ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה בלי שום תנאי, או שימכרנו לו )

 י(.לא מהנעל מנת להחזיר מתנה אבל  ,בדבר מועטמכירה גמורה 

להשתמש בחמץ, וממילא לא ן כלל שהגוי לא התכויואפילו 

ופס. אבל לקנות את החמץ, ולכאורה נאמר שהקנין לא תהתכוין 

והיות והיהודי לא אומרים כן, מפני שדברים שבלב אינם דברים, 

החמץ, אפילו שבלבו חשב שזו הערמה, חתם עם הגוי על מכירת 

 אף על פי כן המכירה מועילה.וגם אם הגוי חשב כך גם כן בלבו, 

מכירת הקרקעות  לגבי היתר המכירה, כיון שאנחנו חתומים על גם

ל פי ההלכה גם אם המוכרים לא עלגוי, המכירה מועילה 

 מתכוונים למכירה בכל לבם.

מקום צריך  , מכלהמכירה אינו מועילאבל גם אם נניח שהיתר 

מרן ראש הישבה שליט"א לדעת שהכלי אינו נאסר. וכך פסק 

ל"א,  -)חיו"ד סי' כ"ח עמ' שע"ח, וסי' ל'  בספרו שו"ת בית נאמן

בעניני סירכות  הקולא, שהרי ידוע וענינים שונים סי' ו'(

בשלחן מרן כתב , וחמירנזים נוהגים להקל ודעת מרן להשהאשכ

כאותם שממעכים ביד ואם שאין להקל  )יו"ד סי' ל"א ס"י(ערוך 

וכל הנוהג כן כאילו מאכיל טריפות "נתמעכה תולין להקל, 

ושם אף על פי שאיננו אוכלים את הבשר שהאשכנזים  ."לישראל

מחמירים על הבלוע בכלים מבשר  יננומקילים בו, מכל מקום א

 זה.

 חלב הדבוק לכרסלגבי  )יו"ד סי' ס"ד ס"ט(כתב הרמ"א וגם 

וכן המנהג בכל מקום, מלבד בני  ,אסורשהוא  שתחת הפריסה

ינו שנוהגין במקצתו היתר, ובכל מקום שנוהגין בו איסור דריינוס, 

י אבל אין אוסרין כלים של בנ, בששיםשצריך ביטול כשאר חלב 

 .ינוס, הואיל ונוהגין בו היתררי

, וקל וחומר שמה שמדובר מדובר אפילו על איסורי דאורייתאזה 

גם אם אנחנו א דרבנן, לכן יעל שמיטה בזמן הזה, שה אכאן הו

מחמירים לאכול משמיטה לחומרא, מכל מקום ודאי שאין צורך 

ברוך ה'  .תבשיללהגעיל את הכלים של ההורים לפני שמבשלים 

 .ואמן לעולם אמן
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 שואל ונשאל

 בהלכות ברכות שהשיב הרב לשואליו בקצרה תשובות

 ברכה על מים שנוספו לכוס אחר הברכה

מים  ושפךובא חבירו שאלה: המברך על כוס מים שבידו, 

 מהכוס שלו לתוך כוס של המברך, האם צריך לחזור ולברך?

תשובה: אין צריך לברך, כיון שדעתו של אדם שאם יצמא 

ישתה עוד מים, וממילא חלה ברכתו גם על מים נוספים. ויש 

 עוד טעמים לזה.

 "שחלק מחכמתו ליראיו" בכל יום

מחכמתו שאלה: מדוע חכמינו ז"ל תיקנו שברכת "שחלק 

ליראיו" תיאמר אך ורק אחת לשלושים יום? מדוע למשל 

לא ניתקן שברכה זו תיאמר בכל יום ויום? ופשוט וברור 

שאינני מתכוון לכל חכם, אלא בעיקר לפוסקי הדור, כגון 

שליט"א. ]זצ"ל[ ומרן הגר"מ מאזוז מרן הגר"ע יוסף 

צריך לברך  גדול כל כךשעל חכם  תקןלכאורה היה מקום ל

 ?יוםכל 

תשובה: רק דבר שהוא לפרקים אדם מתרגש, ומבין שיש לו 

 להודות על כך. וראה בזה בברכת ה' חלק ד'.

 ברכת שהחיינו על תפוזים

דינם על תפוזים? או ששהחיינו שאלה: האם צריך לברך 

בגלל שמחזיקים  ,נויתפוחים שבימינו לא מברכים שהחיכ

 ?תפוחים בקירור

מצויים אינם זים לאכילה ברכים שהחיינו. תפותשובה: מ

 כמעט בשוק בקיץ.

 הטעם שבברכות כל אחד מברך לעצמו

כתב יב( -בשולחן ערוך )סימן קס"ז סעיף יאמרן  שאלה:

כן  -צריכים ]"מצוה מן המובחר"  -אוכלים יחד  שאם רבים

כתב משנה ברורה[ שאחד יברך לכולם משום "ברוב עם". 

 ?בחתונות כגון ,ותמהתי למה לא נוהגים כן

תשובה: מבואר בבית יוסף )סימן נט( בשם הרא"ש שנהג 

לברך ברכות קריאת שמע בעצמו ולא לסמוך על החזן )כפי 

שהיה המנהג עד ימינו(, כיון שיש חשש שיסיח דעת ולא 

יקשיב לכל הברכה מתחילה ועד סוף. ע"ש. ובעקבות זה 

התפשט המנהג בברכות קריאת שמע ובכל הברכות הארוכות 

 רך לעצמו.שכל אחד מב

 ברכות התורה אחרי שינת בוקר

קם ב ו בבוקר 8צת שונה. הולך לישון ב שאלה: היום שלי ק

בצהריים. עד עכשיו הייתי מברך ברכות התורה כל  2-3

שצריך להגיד ברכות  אך שמעתיצהריים שהתעוררתי. 

 , מה ההלכה?התורה גם בבוקר למרות שלא ישנתי

שחרית. ר ולהתפלל תשובה: עליך לומר ברכות השחר בבוק

אחר עלות השחר יטול עליך ל ,םלפני השינה. גם נטילת ידי

ילת ברך על נטי. אבל לא ןלמרות שלא יש ,כמו בכל בוקר

. טול ידיים בלא ברכהמהשינה, יידיים. וכאשר קם בצהריים 

 ישן ביום ולא בלילה.לברך ברכות התורה. כיון שוא"צ 

 כוונה להוציא ידי חובה

ברכת הקידוש ו"המוציא"  אני שומע את שאלה: בכל שבת

ן יומכ ,ו י"חנן להוציא אותיומכ נואך חוששני שאי ,מאבי

? באופן להעיר לו באיזו צורה עלי במהירות.הוא מברך ש

שיהיה בכבוד ומאידך גיסא שלא אצטרך לשאול אותו בכל 

  שבת ולהמנע מאי נעימות?

גם  שהוא מברך -תשובה: לכוון להוציא ידי חובה פירושו

כל אבא שעומדים  עבורך, כדי שאתה תצא ידי חובת קידוש.

בני הבית לידו בשעת הקידוש יודע שהוא מקדש לא רק 

אם נראה  אופןבכל  בשבילו אלא גם עבורם, וזה מספיק.

שהיא, תוכל לעשות זאת ע"י  בהלכה כל שאביך אינו בקי

 הבלעה באמירת דבר תורה בשלחן שבת וכיוצא בזה.
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