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 100על שמיטה
 .1כמה מצוות עשה אנחנו מצווים לקיים בשמיטה?
שתי מצוות
 .2כמה מצוות לא תעשה מצווים אנחנו לשמור בשמיטה?
ארבע מצוות לא תעשה
 .3מה הן מצוות העשה?
א .לשבות בשנה השביעית מעבודת הקרקע והאילנות .
ב .להפקיר את כל גידולי הקרקע בשנה השביעית.
 .4מה הן המצוות של לא תעשה?
א .לא לזרוע בקרקע
ב .לא לגזום עץ באופן שיסייע לצמיחתו
ג .לא לקצור תבואת הארץ בכמות מסחרית
ד .לא לקטוף פירות האילן בכמות מסחרית
 .5אלו מצוות ציוותה התורה בשמירת קדושת הפירות של השמיטה?
א .איסור לסחור בפירות השמיטה
ב .איסור לאבד ולהפסיד את פירות השמיטה.
ג .מצווה לבער ולכלות פירות השמיטה כאשר הגיע הזמן שהסוג הזה של הפירות כבר לא נמצא בשדה.
 .6איזה עוד שמיטה ציוותה התורה מלבד שמיטת הקרקע?
שמיטת כספים כלומר למחול ללווה את חובותיו.
 .7איזה שמיטה נוהגת רק בארץ ישראל ואיזה שמיטה נוהגת אף בחוץ לארץ?
שמיטת הקרקע רק בארץ ישראל ,שמיטת כספים גם בחוץ לארץ.
 .8מה הן שתי דרגות הקדושה בארץ?
א .גבולות עולי מצרים – המקום שבו התיישב עם ישראל בתקופת בית ראשון.
ב .גבולות עולי בבל – המקום שבו התיישבו יהודים בתקופת בית שני.
 .9מה ההבדל המעשי ביניהן?
בגבולות עולי מצרים  -אין בו איסור ספיחין (בהמשך נלמד על האיסור) ואין בו חובת ביעור .אך חכמינו חייבו
לקיים בהם שמיטת קרקעות וקדושת שביעית בפירותיהם.
בגבולות עולי בבל  -חלים כל דיני השמיטה.
 .10מהו הטעם למצוות השמיטה?
לנטוע בנו מידת הנדיבות בכך שאנחנו מפקירים את יבול השדה והגינה וביטחון בה' שאף שהחקלאי לא עובד
את הקרקע הקב"ה ימציא לו פרנסתו .כמו כן דרך השמיטה אנחנו זוכרים שהארץ שייכת לה' וכל מה שיש לנו
זה מידיו.
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מלאכות הקרקע והאילן האסורות מהתורה
 .11מהן המלאכות שנאסרו מהתורה
זריעה  ,זמירה של האילן ,קצירה או בצירה של בדרך מסחרית או לטובת הקרקע או האילן.
 .12מה המקור לאיסור המלאכות בשמיטה?
נאמר בתורה 'ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח
קצירך לא תקצור ואת עינבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ'.
 .13באיזו מלאכה נחלקו הפוסקים אם היא מהתורה או מדרבנן? ומדוע?
חרישה .נחלקו הפוסקים אם כל חרישה אסורה מהתורה או רק חרישה שמיועדת לצורך צמחים שכבר קיימים
בקרקע.
 .14האם מותר להשליך שאריות של פירות עם הגרעין שלהם בגינה?
מותר .אפילו שיתכן שיצמח מזה צמח – כיוון שלא בטוח שזה יצמח והאדם לא מתכווין לכך – הדבר מותר.
 .15האם נטיעה אסורה מהתורה או מדרבנן ומדוע?
יש כאן מחלוקת בפוסקים :יש אומרים שנטיעה היא כמו זריעה ואסורה מהתורה .ויש שאמרו שנטיעה של שתיל
קיים אסורה מדרבנן ורק זריעת גרעין אסור מהתורה.
 .16חוץ מהאיסורים של עבודות הקרקע ,ישנה גם מצוות עשה על שביתת הארץ .מה מקור המצווה ומה זה
מלמד אותנו?
שביתת קרקע מעבודת האדם נלמדת מהפסוק 'ושבתה הארץ שבת לה'....שבת שבתון יהיה לארץ' .מהמצווה
הזאת למדו שהאדם צריך לדאוג שלא יעבדו בקרקע שלו ולא רק שהוא עצמו לא יעבוד בה.
 .17האם מותר לבצע בשמיטה את העבודות האסורות על ידי גוי או בגרמא -כלומר באופן עקיף?
לא .לפי מה שלמדנו בשאלה הקודמת  -כל מלאכה בקרקע נאסרה .רק במצב דחק יהיה מותר בתנאים
מיוחדים.
 .18האם פעולה שלא למטרה חקלאית כגון עבודות עפר לצורך בניין או גיזום עצים לצורך סכך מותרת
בשמיטה? ואיזה דרך?
פעולה כזאת מותרת אם היא נעשית בשינוי  -שיהיה ניכר שזה לא נעשה לעבודת האדמה.
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הטיפול בגינה ובעציצים
 .19אילו מלאכות בשמיטה אינן מהתורה ואיסורן מדברי חכמים?
מלבד זריעה ,זמירה ,קצירה ,בצירה ,וחרישה (לחלק מהדעות) כל שאר המלאכות שעושים בקרקע או בעץ -
איסורן מדברי חכמים בלבד.
 .20מדוע ישנה חשיבות לדעת איזו מלאכה בשמיטה אסורה מהתורה ואיזו מדברי חכמים?
כיון שמלאכות מהתורה אסורות בכל מצב ומלאכות מדברי חכמים מותרות במצבים מסוימים.
 .21בימינו ששמיטה מדברי חכמים האם עדיין יש הבדל בין מלאכות מהתורה למלאכות מדברי חכמים ?
כן ,כיון שעיקר מצות השמיטה מהתורה ,הרי שהמלאכות שנאסרו מהתורה יהיו חמורות יותר גם בימינו.
 .22באילו מצבים מלאכות מדברי חכמים מותרות בשמיטה ובאילו הן אסורות?
לצורך קיום הגידולים (אילן ושאר צמחים) שלא ימות הן מותרות אך לצורך השבחתו הן אסורות.
 .23אילו מלאכות מדברי חכמים נצרכות לקיום האילן והצמחים האחרים שלא ימות?
השקיה ,ריסוסים להשמדת מזיקים ,הסרת מקומות באילן שעלה בהם ריקבון וכדומה.
 .24אילו מלאכות מדברי חכמים בדרך כלל אינן נצרכות לקיום הגידולים ?
סיקול אבנים ,בדרך כלל נועד להכשיר את הקרקע לזריעה .זיבול ,בדרך כלל נועד להשביח את הצמחים.
 .25כאשר מוכרחים לעשות דווקא מלאכות מהתורה על מנת להציל את האילן מה עושים?
ישנן  2דרכים להפוך מלאכות מהתורה לאיסור חכמים :א' -לבקש מאינו יהודי לעשותן ,אמירה זו איסורה מדברי
חכמים .ב' -אם אין אינו יהודי ,בלית ברירה ,ניתן להקל לעשות את המלאכה בשינוי.
 .26האם מותר לעשות מלאכה מדברי חכמים על מנת להציל גם את הפירות שעל האילן?
ישנן ג' דעות :א' -לא ,כיון שבשמיטה הפירות הפקר ואינם שלו (רמב"ם ,מרן הרב קוק זצ"ל).
ב' -מותר להציל את הפירות שעל האילנות בלבד כיון שהם קדושים (הרב ישראלי זצ"ל)
ג' -מותר לטפל באילן באופן שלא יפחתו פירותיו באופן משמעותי משנה קודמת (החזון איש זצ"ל).
 .27כיצד יש לנהוג ההלכה למעשה בעניין של השאלה הקודמת?
בעקרון אין לעשות מלאכה עבור הפירות ,אמנם במידה וישנו הפסד משמעותי לחקלאי יהיה מותר לסמוך על
הדעות המקילות ,כיון ששמיטה בימינו היא מדברי חכמים ,וצריך לעשות שאלת חכם.
 .28באיזה אופן מלאכת זמירה אסורה מדברי חכמים ?
כאשר אין מגמת הזמירה להצמיח את האילן אלא לא להקל עליו מכובד הענפים או להאריך את ימיו.
 .29באיזה אופן מלאכת הזמירה מותרת ?
כאשר הזמירה לא נועדה לצורך האילן כלל ,כגון :לצורך סוכה ,להסקה ,ענפים המפריעים להולכי דרכים ,או
הנוגעים בחוטי חשמל  -אז היא מותרת בשינוי ,כגון ,כאשר זומרים רק צד אחד של העץ.
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 .30האם מותר לכסח דשא או ליישר גדר חיה ?
כאשר הדשא והגדר הגיעו לשיא גידולם ,ובגיזומם הוא לא מסייע לצימוח שלהם ,מותר ליישר אותם על מנת
לשמור על צורתם .אם הם צעירים אסור כי זה מסייע להצמחה שלהם ,אלא אם כן עלול להגרם להם נזק.
 .31האם נטיעה בשמיטה אסורה מהתורה ,בדומה לזריעה ,או היא שונה ממנה ?
יש אומרים שהתורה אסרה רק זריעה של ירקות וכדומה בשמיטה כיון שיכול ליהנות ממנה עוד באותה שנה,
אך לא אסרה נטיעה שלא יוכל ליהנות ממנה בשמיטה אלא רק בעוד כמה שנים .זה יהיה אסור כנראה מדרבנן
(רמב"ם) .אמנם יש מחמירים שהיא אסורה מהתורה קל וחומר מזמירה שנועדה להצמיח (ר' שמשון) ,ובשעת
הצורך ניתן להקל.
 .32האם מותר להעביר אילן שכבר נטוע באדמה למקום אחר ?
בשעת הצורך בלבד ,ובשלושה תנאים :א' -אם מחובר לאילן גוש אדמה גדול שמסוגל לספק לו מזון  14יום
(שכיון וזהו הזמן שלוקח לאילן להיקלט באדמה אינו נחשב נטיעה חדשה) .ב' -אם יש כבר בור חפור (או יש אינו
יהודי שיכול לחופרו) .ג' -בשקית נקובה (כשאי אפשר לשמור על תנאי זה  -כגון כשצריך להסיעו ברכב ,זה לא
מעכב).
 .33האם מותר לעשות פעולות שגורמות בעקיפין להצמחת גידולים ?
כן ,כיון ששמיטה בזמן הזה מדברי חכמים ,לכן לדוגמא מותר לפרק סוכה שנבנתה על דשא למרות שבכך
גורמים שהדשא יצמח טוב ומהר יותר.
 .34האם מותר לעשות מלאכות על ידי טרקטור ?
אסור .שימוש בטרקטור נחשב כמו מעשה בידיים.
 .35האם מותר לזרוע באדמה שנמצאת בבית שאיננו מרוצף ?
חז"ל הסתפקו בדבר ,מצד אחד מצריכה התורה 'ושבתה הארץ' וגם קרקע בתוך בית (לא מרוצף) צריכה לשבות
כיון שנקראת 'ארץ' ,מצד שני אומרת התורה 'שדך לא תזרע' ושדה פירושו תחת כיפת השמיים ולא תחת קורת
גג (ירושלמי).
 .36האם מותר לזרוע בעציץ שבתוך בית מרוצף ?
מותר .שהרי הריצפה של ימינו מבודדת מהקרקע ,וגם אינו חשוף לכיפת השמיים – לכן זה לא נקרא ארץ ולא
שדה ,וממילא אין פה את איסורי השמיטה.
 .37האם מותר לפתוח חלונות בבית עם עציצים ?
כן ,למרות שבכך מזרזים את גידולם וצמיחתם כיון שזה נגרם בעקיפין ,וגם איננו מתכוונים לכך.
 .38כאשר יש מרפסת או אהל ללא דפנות האם נחשבים כבית (כדי להתיר לזרוע שם בעציץ שמנותק
מהקרקע) ?
יש שהתירו כשיש גג וריצוף גם כשאין דפנות אמנם לכתחילה צריך דפנות כדי שיחשבו כבית.
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 .39האם מותר לזרוע בעציצים שעל הגג ?
לא ,כיון שהם תחת כיפת השמיים.
 .40האם מותר להעביר עציצים מבית לבית ?
כן ,ולכתחילה כדאי לכסותו בניילון או לכל הפחות להניח מתחתיו מגש רחב כרוחב העלים שמתפשטים לצדדים.
 .41האם מותר לזרוע ולטפל בגידולים שנמצאים בחממות ?
אם פורשים נילונים עבים שמבודדים מהקרקע  -מותר ,כיון שהגידולים אינם יונקים מהקרקע ויש לחממות גם גג
ודפנות לכן דינן כמו בית מרוצף שמותר לזרוע בו.
 .42מדוע לא אוסרים חממות מהטעם שהן מסייעות לגידול (בשונה מבית שאינו מסייע כלל) ?
א' -איננו יכולים לדרוש טעמים שלא מפורשים בחז"ל ,ואם התירו לזרוע בבית באופן שהצמח מנותק מהקרקע
זה מותר בכל אופן .ב' -לרוב חממות לא מסייעות לגידול אלא רק מגינות על הצמחים מהמזיקים (מזג אויר,
בעלי חיים וכדומה).
 .43האם מותר לקטוף פרחים מהגינה ?
מותר לקטוף בשינוי ,כגון לחתוך בגובה שונה מהרגיל ,כדי שהדבר לא יהיה דומה לזמירה שהיא אסורה.
 .44האם זריעה במים נחשבת כזריעה בקרקע ?
לא .אפילו שהצמחים גדלים במים זה לא אדמה ולא נחשב לגידולי הארץ שנאסרו בשביעית.
 .45האם מותר לאסוף אבנים משדה לצורך בנייה ?
כן ,אם ניכר שהוא עושה כן לצורך האבנים ולא לצורך הכשרת הקרקע לעבודה חקלאית .דוגמאות לכך :א' -אם
נוטל אבן שעל גבי אבן .ב' -אם התחיל ליטול אבנים עוד לפני השמיטה .ג' -אם נוטל אבנים משדה חברו .ד'-
קבלן בניין שברור לכולם שהוא נוטל את האבנים לבניה.
 .46האם מותר לטפל בגינת נוי ?
כל הפעולות שהותרו כדי לקיים את עצי הפרי בשמיטה שלא יינזקו הותרו גם בגינות נוי ,כי חז"ל לא גזרו במקום
שיש הפסד ממוני.
 .47האם מותר לנקות את גינת הנוי כמו בשאר שנים ?
מותר ,ובלבד שיהיה ניכר שמטרתו לנקותה ולא לשפר את הקרקע לזריעה .לדוגמא ,אם היא סמוכה לחזית ביתו
או אם מונחים בה רהיטי חצר מוכח שכוונתו להנעים את שהותו בחצר.
 .48באיזה אופן מותר להשקות את הגינה בשמיטה ?
כמויות קטנות יותר של מים עם מרווחים גדולים יותר בין השקיה להשקיה .באופן שברור שהמטרה לשמור על
הקיים ולא להצמיח יותר.
 .49באיזה אופן מותר לדשן בשמיטה ?
במקרים חריגים בהם הדישון שניתן ערב השמיטה לא מספיק ויש נזק לגידולים או נזק גדול לנראות של הגינה,
וכדאי לעשות שאלת חכם.
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מה נאכל בשביעית? אילו פירות וירקות אנחנו קונים בשמיטה?
פירות וירקות מחוץ לארץ
 .50האם פירות וירקות שגדלו בחוץ לארץ קדושים בקדושת שביעית?
לא .רק בארץ ישראל ישנה קדושה בפירות שגדלו בשנה השביעית ורק בה יש את איסורי עבודת הקרקע
בשמיטה.
 .51איזה אזורים נחשבים כחלק מארץ ישראל לעניין השמיטה?
נחלקו בזה בפוסקים :יש שהחמירו שכל שטח שנמצא בריבונות מדינית ישראל יהיה אסור בעבודה בשביעית .יש
שלמדו שהדבר תלוי באזורים שהתקדשו בקדושת הארץ לעניין מצוות התלויות בארץ – כפי שנראה בהמשך.

פירות וירקות מאזורים שונים בארץ:
 .52למה יש ירקות שמביאים דווקא מאזורים ליד גוש קטיף?
יש שם אזורים שלא היו מיושבים על ידי עולי בבל ,ולכן אין שם איסור של ספיחין ,אבל אסור לעבוד שם את
האדמה.
 .53מהו איסור ספיחין?
חכמים ראו שאנשים זורעים ירקות בשמיטה ואומרים שהירקות צמחו מעצמם .לכן אסרו חכמים לאכול ירקות
שצמח בשמיטה – גם אם הם גדלו מאליהם.
 .54האם יש קדושת שביעית במה שגדל באזורים האלה?
נוהגים בהם קדושת שביעית ,אבל אין בהם חובה של ביעור – כפי שנלמד בהמשך.
 .55מדוע מגדלים בשמיטה גידולים רבים בערבה הדרומית – קרוב לאילת?
כיוון שיש שם אזורים שלפי חלק מהפוסקים לא נחשבים כחלק מארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ .לכן
מקילים יותר בכמה הלכות באזורים הללו.

מצעים מנותקים
 .56כשכתוב על ירק שהוא גדל במצעים מנותקים – למה הכוונה?
כפי שלמדנו מותר אפילו לזרוע בתוך בית שגם מנותק מהקרקע .לרוב הפוסקים כך הדין בחממה שבתחתית
שלה פרשו ניילון שמנתק את האדמה מהקרקע.
 .57האם יש קדושת שביעית במה שגדל במצע מנותק?
אין קדושת שביעית בגידולים אלו.

אוצר בית דין
 .58מה זה 'אוצר בית דין'?
בחלק מהירקות והפירות שגדלו בשמיטה באופן שמותר לאכול אותם ,יש בעיה לקטוף אותם ולשווק אותם באופן
מסחרי .לכן בית הדין – שהוא נציג של כל הציבור ,יהיה אחראי על הקטיפה והשיווק שלהם.
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 .59מי בפועל קוטף את היבול?
בית הדין יכול למנות את החקלאי לשליח שלו לקטיפה ולשיווק .החקלאי לא יקבל שכר על הפירות עצמם ,כיוון
שהם הפקר ואינם שייכים לו ,אלא רק על העבודה שלו.
 .60על מה אנחנו משלמים כאשר אנחנו קונים מאוצר בית דין?
משלמים רק על הוצאות הקטיפה והשיווק ולא על הפירות עצמם .אומנם לרוב השיווק יקר יותר כיוון שהוא
מיוחד לשמיטה ,ולכן המחירים דומים למחירים רגילים.
 .61האם יש קדושת שביעית בפירות ובירקות הללו?
כן .יש בהם את כל דיני קדושת שביעית שנלמד בהמשך ,כולל דין הביעור.

היתר מכירה
 .62מה זה 'היתר מכירה'?
כאשר ראו הפוסקים שיש מקומות שהפסקת העבודה בקרקע תביא לפגיעה קשה בהם מצאו היתר של מכירת
הקרקע לגוי לשנת השמיטה .במצב זה – לדעת הרבה פוסקים ,אין את איסור עבודת הקרקע ועוד דיני שביעית.
 .63האם יש פוסקים שאסרו את 'היתר המכירה'?
ישנם פוסקים שסברו שיש בעיה בהיתר – או מצד שהוא לא מועיל ,או מצד האיסור למכור קרקע מארץ ישראל
לגוי.
 .64האם יש קדושת שביעית בפירות וירקות שגדלו על פי היתר המכירה?
יש פוסקים שאמרו לשמור על היתר מכירה .הרוב הקלו ואמרו שאין חובה לשמור על קדושה בפירות ואין בהם
גם דין ביעור וכך מקובל לנהוג.
 .65האם הפירות הללו חייבים בתרומות ומעשרות?
למרות שהקרקע נמכרה לגוי – כיוון שגמר מלאכת הפירות (ההכנה לשיווק) נעשתה על ידי יהודים – הרי שהם
חייבים בתרומות ומעשרות.
 .66כיצד מפרישים מהם תרומות ומעשרות?
מפרישים ללא ברכה .מספק מפרישים מהם גם מעשר שני וגם מעשר עני.

יבול נוכרי
 .67האם בקרקע שנמצאת בבעלות של גוי אין את מצוות השמיטה?
נחלקו בכך הפוסקים לפני כ 500שנה :המבי"ט סבר שיש מצוות שביעית גם בקרקע של גוי – כיוון שזו קרקע
בארץ ישראל .הבית יוסף סבר שאין בהם את דיני השמיטה.
 .68האם יש קדושת שביעית בפירות וירקות שגדלו בקרקע של גוי ?
בהמשך לשאלה הקודמת – מי שאומר שיש בהם דיני שביעית יאמר שיש בהם גם קדושה .אומנם ברוב המקומות
נהגו כמי שאומר שאין בהם קדושת שביעית.
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קדושת שביעית בפירות ובירקות
 .69על אלו גידולים חל קדושת שביעית?
כל הצומח בארץ ישראל בשנת השמיטה וגדל בקרקע שהיא בבעלות יהודית! בתנאי שהצמח משמש למאכל
אדם או בהמה או לשתיה ,סיכה (מריחת הגוף בשמן)  ,הדלקת הנר וצביעה.
 .70מה המשמעות של קדושת שביעית?
א .שצריך לאכול את הפירות כפי דרך האכילה המקובלת שלהם ולא באופן לא רגיל.
ב .שאסור להפסיד (למעט) את הפירות ולהשליך אותם בביזיון.
ג .שאסור לסחור בהם
 .71למי אסור לתת פירות קדושת שביעית?
פירות הקדושים בקדושת שביעית אסור להגישם לפני לגוי וכן ליהודי שלא ינהג בהם בכבוד ,וכן אסור להאכיל
את בהמות וחיות ,אוכל שראוי למאכל אדם .
 .72האם קדושת שביעית חלה על תבלינים?
כן ,קדושת שביעית חלה על תבלינים אפילו שאינם נאכלים בפני עצמם ( כגון :שיבא וכו') ואפילו על תבלינים
שמשמשים גם לריח וגם לתבלין כאחד .כגון :הוורד
 .73על אלו חלקי הפרי חלה קדושת שביעית?
קדושת שביעית חלה על כל חלקי הפרי שראויים לאכילת אדם ואפילו גרעינים וקליפות .כגון :קליפות תפוחים
מלפפונים עגבניות וכו' ,או חלקי פרי שנועדו לצביעה .כגון קליפות רימונים ואגוזים .וכן חלקים שגוף הפרי סבוך
בהם (קשור בהם) כגון :גרעיני זית מנגו וכו'.
 .74מה דינם של פרחי נוי כדוגמת פרחים לשבת? האם גם עליהם חל קדושת שביעית?
צמחים ריחניים שאינם מיועדים לריח ,אלא כל צורכם לנוי וקישוט  -לא חל עליהם קדושת שביעית .אך במידה
והם מיועדים גם לריח :יש הסוברים שחל עליהם קדושת שביעית ,ויש הסוברים שלא חל עליהם קדושת שביעית.
 .75מדוע לא חל קדושת שביעית על פטריות ופטריות כמהין?
מאחר ולפטריות ופטריות כמהין אין שורש שיונק מהארץ ,הם אינם נחשבים כגידולי קרקע .ולכן אין בהם דין
קדושת שביעית.
 .76מה מיוחד בצמח הכותנה?
שגרעיני הכותנה חל עליהם קדושת שביעית מאחר וראויים הם למאכל בהמה ,אך סיבי הפשתן והכותנה
שמשמשים להכנת בגדים (לתעשיית הטקסטיל) לא חל עליהם קדושת שביעית מאחר ונועדו לצורך הכנת בגדים
ולא לאכילה.
 .77האם מותר לקיים מצוות בפרי הקדוש בקדושת שביעית?
מותר לקיים מצווה בפרי הקדוש בקדושת שביעית כגון נטילת אתרוג ,קידוש ביין של שביעית ,והדלקת נרות
שבת .וזאת בתנאי שיש לאדם הנאה מהשימוש בפרי במצווה זו.
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 .78האם ניתן להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית?
בדין זה יש מחלוקת :יש שסוברים שאסור להדליק בו את החנוכיה מפני שיש איסור ליהנות מאור החנוכיה ולכן
זה אינו נחשב שהוא נהנה מהפרי.
אך לעומתם יש הסוברים שמותר להדליק בשמן זה מאחר וסוף סוף נהנה משמן זה בכך שמקיים בו מצווה.
 .79האם מותר להאכיל תינוק בפירות שביעית ?
מותר לתת לתינוק לאכול פירות הקדושים בקדושת שביעית ,וזאת אף על פי שחלק מהאוכל ימאס או יתקלקל,
שהרי כך דרכו של התינוק לאכול ואין זה נחשב להפסד פירות שביעית.
 .80ראובן רוצה לטוס לחו"ל האם הוא יכול לקחת איתו פירות שביעית לחוץ לארץ?
אסור להוציא פירות שקדושים בקדושת שביעית מחוץ לארץ ישראל .לכן ראובן לא יוכל לקחת איתו פירות
מהארץ לחו"ל .אומנם במידה ואין לו ברירה אחרת ,מותר לו לקחת פירות ,בתנאי שיאכלם לפני שעת הביעור
של סוג הפירות הללו (דין ביעור שביעית יתברר בשאלות בהמשך).
 .81כיצד נוהגים בשאריות פירות שביעית?
שאריות שרגילים לזורקם כגון שאריות התפוח וכדומה ניתן לזורקם כרגיל ,אך ראוי להחמיר ולעטוף אותם בשתי
שקיות ואז לזורקם.
שאריות שאין דרכם להיזרק כגון שאריות סלט וכו' ,יש המייחדים להם פח מיוחד שנקרא "פח שמיטה" ששם
מניחים את פירות השביעית עד שירקבו מעצמם .למעשה כיום ניתן להקל ולעטוף את הפירות בשתי שקיות ואז
לזורקם לפח הרגיל.
 .82באלו אופנים מותר לאכול פירות שביעית?
אין לשנות מדרך שימושם הרגיל של הפירות ,משום שאין לשנות מבריתן ולכן פירות וירקות שאין רגילים
לאוכלם חיים אלא מבושלים אין לאכלם חיים כגון תפוח אדמה דלעת וכו'.
כמו כן ,פירות וירקות שרגילים לאכל אותם חיים לא יאכלם מבושלים .פירות שנאכלים בין חיים ובין מבושלים,
ניתן לעשות אותם כמנהגם .בעניין זה הכל הולך לפי המנהג הרגיל בעולם.
 .83זבולון רוצה להכין מיץ פירות האם מותר לצורך כך לסחוט פירות של שביעית?
מותר להכין מיץ מפירות ,מפירות שרובם מיועדים למיץ כגון :תפוזים ,לימונים וכו' אך פירות שאינם מיועדים
למיץ ,כגון מלפפון ,אסור לסוחטם.
 .84צלחות וסירים שנשארו בהם שאריות מזון של שביעית האם מותר לשוטפם?
מותר לשטוף כרגיל צלחות וסירים שנשארו בהם שאריות מזון של שביעית מפני שכך דרך האכילה בכל השנים.
 .85עד מתי ניתן לאכול פירות שביעית?
פירות שביעית ניתן לאכלם כל זמן שיש מאותו המין בשדה שנאמר" :ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל
תבואתך לאכול" ועל זה אמרו חז"ל כל זמן שיש לחיה בשדה אתה אוכל בבית ,כלה (נגמר) לחיה בשדה חייב
לבער מאותו המין מהבית.
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 .86איך מבערים את הפירות?
נחלקו בכך הראשונים :יש אומרים ,שביעור הוא כילוי ואיבוד הפירות לגמרי .ויש אומרים ,שביעור הפירות הוא
הפקרת הפירות  -ולאחר שהפקיר הפירות הם מותרים באכילה .והמנהג הוא להפקיר את הפירות ולא לכלותם.
 .87מה דינם של פירות אוצר בית דין?
פירות שהכניסום בית דין ,שהם שליח של כלל הציבור ,לאוצר (מקום המשתמר) ,ונמצאים עדין באוצר בית הדין,
אינם חייבים בביעור כיוון שהם מופקרים ועומדים לכל ( ואנו פוסקים שביעור הוא הפקר) .אומנם מי שכבר לקח
פירות אלו לביתו  -חייב לבערם!
 .88יוסי קנה אננס יפה לפני הפורים .האננס לא רק יפה אלא גם קדוש בקדושת שביעית .האם מותר לו
לתת את האננס בתור משלוח מנות?
מאחר ויש איסור לפרוע חוב בפירות שביעית לכן לא ניתן לקיים מצוות משלוח מנות בפירות שביעית ,שכן פורע
הוא את חובו בדמי שביעית.
אך אם כבר יצא ידי חובתו במשלוח מנות בכך שנתן משלוח אחד עם שתי מנות ,מותר לו לשלוח את שאר
משלוחי המנות שהינם דרך כבוד וצדקה מפירות שביעית.

שמיטת כספים ופרוזבול
 .89מהי שמיטת כספים?
בשנת השמיטה ,בנוסף על שמיטת קרקעות ,אנחנו מצווים על שמיטת כספים .משמעות המצווה היא שכל חוב
שאדם חייב לנו נשמט ואסור לנו לגבות אותו.
 .90מתי חלה שמיטת הכספים?
שמיטת החובות חלה בראש השנה של שנת השמיטה .נחלקו הראשונים האם הכוונה לראש השנה של תחילת
שנת השמיטה או לראש השנה של סופה .להלכה נפסק שזה חל בראש השנה של סוף שנת השמיטה.
 .91האם יש הלוואה שלא נשמטת (מתבטלת)?
אם נתנו משכון על ההלואה ששוה כסכום ההלואה ,היא לא משמטת .כלומר – אם האדם שלווה את הכסף נתן
למלווה חפץ ששוה כדמי ההלוואה כדי שאם הוא לא יפרע את החוב החפץ ישאר אצל המלווה ,הרי שההלוואה
הזאת לא נשמטת .לדוגמא – האדם שלווה  ₪ 20נתן למלווה כדורסל ששוה .₪ 20
 .92האם חוב למכולת גם נשמט בסוף שנת השמיטה?
בעבר חוב למכולת לא היה נחשב לחוב שנשמט כמו הלוואה ,כיוון שלא הייתה הקפדה על זמן התשלום .כיום
מקפידים על זמן תשלום ולכן בעל המכולת צריך לעשות פרוזבול – כפי שנראה.
 .93הלוואה שניתנה בשמיטה וזמן הפרעון שלה נקבע לאחרי השמיטה – האם היא נשמטת?
לא .הזמן הקובע את השמיטה הוא זמן הפרעון שנקבע לה .רק אם זמן הפרעון נקבע לזמן שלפני סוף השמיטה,
והאדם עדיין לא החזיר את החוב ,ההלוואה תישמט.
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 .94האם הלוואה מגמ"ח של צדקה נשמטת?
הלוואה כזאת לא נשמטת כיוון שהיא נחשבת כדבר שמסור לבית דין – כלומר למוסד של כלל הציבור ולא של
אדם פרטי .והדבר דומה ממש לפרוזבול.
 .95אם אדם התנה עם החבר שלו שהוא נותן לו הלוואה בתנאי ששנת השמיטה לא תשמט אותה – האם זה
מועיל?
החוב כן ישמט – כיוון שזה נחשב כאדם שמתנה על דבר שכתוב בתורה באופן שהתנאי לא יועיל לבטל את
המצווה.
 .96מהו הפרוזבול?
פרוזבול הוא שטר שכתוב בו שאת כל החובות שחייבים לנו אנחנו מעבירים לבית הדין שהם יהיו הגובים של
החוב .לבית הדין מותר לגבות את החוב גם אחרי השמיטה כיוון שהם מוסד ציבורי ולא אדם פרטי .התורה אמרה
שרק חוב לאדם פרטי יהיה נשמט בשביעית.
 .97מי תיקן את הפרוזבול ומדוע הוא עשה זאת?
הלל הזקן תיקן את תקנת הפרוזבול לאחר שהוא ראה שאנשים נמנעים מלהלוות לעניים מחשש שלא יחזירו
להם את החוב לאחר השמיטה ובכל עוברים על מה שכתוב בתורה שלא נמנע מלהלוות בגלל מצוות השמיטה.
 .98מתי כותבים את הפרוזבול?
את הפרוזבול נכתוב כולנו לפני ראש השנה הקרוב – ראש הנשה של סוף שנת השמיטה .יש כאלה שמחמירים
לכתוב גם לפני ראש השנה של תחילת שנת השמיטה.
 .99האם מותר להחזיר חוב גם אם הוא נשמט בשביעית (כאשר המלווה לא כתב פרוזבול)?
מותר ואפילו נכון לעשות ככה .המלווה צריך לומר שהוא משמט את החוב ולא יגבה אותו ,ואם הלווה בכל זאת
מחזיר אותו רוח חכמים נוחה ממנו – שעשה דבר נכון וראוי.
 .100מה הטעם מאחורי מצוות שמיטת הכספים?
יש כאן לימוד של מידת הוויתור וגם דאגה לאנשים נזקקים – שהדבר יקל עליהם פעם בשבע שנים מהחובות
שיש להם.
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