
  

האם שרי למול מילה שלא 
  בזמה ביום חמישי ושישי

  

עושין כל צרכי מילה בשבת, מוהלין [שבת קלג.] תנן 
  ין עליה אספלנית וכמון.ופורעין ומוצצין ונותנ

מרחיצין את הקטן בין לפני  המילה [שם קלד:] עוד תנן 
ובין לאחר המילה וכו', ר"א בן עזריה אומר מרחיצין 
את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר 

  ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. 
ומרחיצין את  - [פ"ב מהל' שבת הל' י"ד]ולשון הרמב"ם 
ביום שנולד וכו', וכן מרחיצים אותו לפני  הוולד בשבת

המילה ולאחר המילה, וביום השלישי למילה, בחמין 
  שהוחמו בשבת, מפני הסכנה.

שנראה מדברי הרמב"ם שביום [שם] וכתב הרב המגיד 
השני אין מחממין, ובאמת בגמ' לא הוזכר אלא יום 
שלישי ואחר המילה שר"ל בו ביום, וכן דעת קצת 

בל דעת קצתם דכ"ש יום שני, ויום מפרשים ז"ל. א
שלישי לרבותא נקטינהו, וזה דעת הרשב"א, וכ"נ דעת 

  הרב רמב"ן ז"ל. 
ואיכא מ"ד  - [שבת נג. ד"ה הל' כר"א]וכיוצ"ב כתב הר"ן 

דלאו דוקא בשלישי אלא עד יום השלישי, וכ"ש בשני 
קאמר. ולא נראה כן דעת הרמב"ם ז"ל לפי שכתב 

שונו דדוקא אחר המילה ממש ומרחיצין וכו', נראה מל
  א"נ בשלישי. וכך מטין דברי הרב אלפסי ז"ל.

הביא [שם] . והד"מ [או"ח סי' של"א]והביא דבריהם הב"י 
דמותר לרוחצו ביום שני [סי' נ"ו] משמיה דתרומת הדשן 

  כמו בשלישי.
דהא דמחללין שבת לרחוץ התינוק [שם] עוד כתב הב"י 

בל לדידן דבר ידוע ביום השלישי הני מילי לדידהו, א
  שאינו מסוכן בכך, הלכך דינו כדין רחיצת גדול.

כתב דאינו מבין דבריו, דמה בין זמנינו [שם] אולם הד"מ 
לזמנם בדבר סכנה, אבל נראה דיש להחם החמין ע"י 

  גוי, כמ"ש בסי' שכ"ח גבי חולה.
בזמן חכמי  -[סי' של"א ס"ט] ואכן המחבר כתב בשו"ע  

וחצין הולד לפני המילה, ולאחר הגמרא, אם לא היו ר
המילה, וביום השלישי למילה, במים חמים, היה 
מסוכן, לפיכך נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות 
בשבת, והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל, ודינו לרחוץ 

  בשבת אם רצו כדין רחיצת כל אדם.
ובמדינות אלו נוהגים לרחצו לפני  - כתב  [שם]והרמ"א 

ו מאתמול, ולאחר המילה המילה בחמין שהוחמ
במוצ"ש, וכן אם היה יום ג' למילתו בשבת ורואים שיש 
צורך לרוחצו בשבת, מכינים חמין מבע"י ורוחצין אותו 
בשבת. וכל זה מן הסתם, אבל אם רואים שיש לחוש 
לסכנה אם לא ירחצו אותו אחר המילה, בודאי מותר 
לרוחצו ולחלל עליו שבת, מיד דהוי אשאר חולה שיש 

ו סכנה (ועיין בערוך השולחן סי"ב מ"ש בביאור דברי ב
  הרמ"א). 

ת"ר מילה דוחה את הצרעת [שבת קלב:] ואמרינן בגמ' 
בין בזמנה בין שלא בזמנה, יו"ט אינה דוחה אלא 

דכי כתיב "ביום" ודרשינן  -בזמנה בלבד (וכ"ש שבת 
  אפי' בשבת, ה"מ בזמנה שנימול לשמונה).[שם] 

[או"ח סי' של"א ס"ד ויו"ד סי' רס"ו ע וכן פסקו הטור והשו"

דמילה שלא בזמנה, כגון שהיה חולה והמתינו לו ס"ב] 
  עד שהבריא, אינה דוחה שבת.

כתב הרשב"א  -כתב [יו"ד סי' רס"ב] והנה בבדק הבית 
בתשובה, דתינוק שחלה ונתרפא בחמישי בשבת, 

  ממתינין לו עד למחר, וכתבי טעמו בסי' רס"ח. 
רס"ח שביאר דברי הרשב"א, אולם  ולא  מצאנו בסי'

, [ח"א סי' כ"א] בבדק הבית שם כתב משמיה דהרשב"ץ
דמדינא דאין מפליגין פחות מג' ימים קודם השבת 

, דפי' הרז"ה דטעמא מפני שהוא [שבת יט.]לדבר רשות 
דבר שא"א שלא יבא לידי חילול שבת, יש ללמוד 
לאסור למול הגר ביום ה', כדי שלא יבא יום שלישי 
למילה בשבת ויצטרכו לחלל עליו שבת, וכן תינוק 

  שחלה ונתרפא ביום ה', ממתינים לו עד למחר.
ראיתי בספר בדק הבית  -כתב [יו"ד סי' רס"ב ס"ק ג'] ובט"ז 

שכתב בשם הרשב"א דמ"מ אין מלין (תינוק שנתרפא) 
ביום ה', לפי שביום השלישי יש צער לנימול, ואין 

ז נראה כ"ש שאין למול לגרום צער ביום שבת. ולפי"
ביום ו' דאיכא צער טפי, כמ"ש בסי' רס"ו בשם 

  הרשב"א והרמב"ן.
ולפי  -וז"ל [או"ח סי' רמ"ח] וכבר השיג על דבריו בברכ"י 

האמת אינו הרשב"א אלא הרשב"ץ, ואשתמיטיתיה דכן 
כתוב בפי' בפה מלא בבדק הבית סי' רס"ח, ובב"ח 

סיום דבריו  בקו"א, דהוא הרשב"ץ. ותו אשתמיטיתיה
בבדק הבית שם ביו"ד סי' רס"ב שכתב בהדיא ממתינין 
לו עד למחר, ואיך כתב ולפ"ז אין למולו ביום ו'. ותו 
דשם בבדק הבית סי' רס"ב כתוב וכתבתי טעמו בסי' 
רס"ח, ושם מפורש דטעמו ממ"ש הרז"ה דהא דאין 
מפליגין וכו' היינו דהם מקומות סכנה ובודאי יבואו 

ומקמי שבתא אסור דעושה על דעת לחילול שבת, 
לדחות השבת, ואין הטעם דגורם לו צער בשבת כמ"ש 

  הט"ז. עכ"ל.
כתב להשיג על עיקר דברי [יו"ד סי' רס"ו ס"ק י"ח] והש"ך 

[שבת יט.] התשב"ץ דאין דבריו נראין, דהא אמרינן התם 

דהא דאין מפליגין בספינה היינו דוקא לדבר הרשות, 
מי, והוא מוסכם מכל אבל לדבר מצוה שפיר ד

הפוסקים, וה"נ אין לך מצוה גדולה מזו. ועוד דע"כ 

  בס"ד

  מיקתאע מעתאש

  רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" וישב פ' -  'גרגליון 
   קיבל עודף הקדוש בקדושת שביעית, האם מועיל לחללו

  על דבר אחר
  קדושת פירות שביעית וחילופיוא. 

המוכר פירות , דשביעית תופסת דמיה. וע"כ (מ:) בסוכה, וכן הוא (פ"ז מ"א ופ"ח מ"ז) שביעיתבמסכת מבואר 

כי יובל היא קדש "שאמר  וכר בהיתר, כגון מזון ג' סעודות),שביעית חל קדושת שביעית על המעות (אפי' מ

פס ותמי קדש . ואע"פ שהאף שביעית תופסת את דמיה ואסורה ,מה קדש תופס את דמיו ואסור ,"תהיה לכם

 ,הא כיצד. בהוייתה תהא "תהיה" דכתיב ,ןיוצאת לחוליאיה שביעית תופסת דמיה ו מ"מ ,דמיו ויוצא לחולין

לקח בדגים  .יצא בשר וכסו דגים ,לקח בבשר דגים .אלו ואלו מתבערין בשביעית ,לקח בפירות שביעית בשר

פ"ו ( הרמב"םע"כ. וכן פסק  .אחרון אחרון כס בשביעית ופרי עצמו אסור ,הא כיצד .יצאו דגים וכס יין ,יין

  . א, ו, ז)ה"

  לו בהקפה או בהבלעה מוכר. ב

דאם שילם עבור פירות שביעית בהקפה (דהייו שלוקח  (שם ד"ה יאות) ובתוס' (סב:) בש"ס ע"זמבואר מ"מ ו

דאפי' אם (סי' י ס"ק יג)  בחזו"אאין הכסף תפס בקדושת שביעית. ועי'  ,הפירות לבעלותו והתשלום היו חוב עליו)

 אכלו לא י שהפירותקדושה.הכסף ב תפסמשלם לפ   

דעת ו[דאם קה פירות שביעית בהבלעה אין הדמים תפסים בקדושת שביעית. ) לט.( בסוכהוכמו כן מבואר עוד 

 )ד"ה וליתיב (סוכה לט. השפת אמת דעת . אולםשאם מוכר בהבלעה ליכא מי איסור סחורה ציץ הקדש סי' טו)ובא בה( המהרי"ל דיסקין

  ].ורלאס )20(משפטי ארץ פי"ב הגה  החזו"או

      בזמיו על מטבעות ושטרות המצויים קדושת שביעית ותחל. ג
בזמיו  המצוייםשטרי כסף מטבעות ולדון אם  שיצא(ח"ו סי' קכט ד"ה וגם יש לדון) במחת יצחק עי' אלא ד

קודש, ובקודש ופדיון הבן תמעטו  תמשום דקרא התופס דמיששביעית מה הרי בקדושת שביעית, דתפסים 

בזמן חז"ל היו מטבעות המדיה מדדים כפי משקל הזהב או הכסף אשר מהן הוטבעה המטבע ד( .אין גופן ממוןד שטרות

זמן וכן בזמיו אין המטבעות מדדות כפי י לפי משקל החומר שבה. אולם אחר מצא שכל מטבע היתה בעלת ערך עצמ

עצמה איה שווה. ולפי"ז יש להסתפק במטבעות , אלא לפי הערך הקוב ע"י כל מדיה ומדיה, אבל היא םהחומר שבה

או דלמא כיון שאין להם ערך עצמי אין  ,ושטרות המצויים, האם יש להם דין כסף ודים כגופו ממון דהרי יוצאים בהוצאה

  .פירות שביעית פ"ז הגה ד)כרם ציון הובא ב( בעל ההר צביוכן הסתפק  גופן ממון).

סי' יו"ד ( "סתהח דעתוהשטרות המצויים בזמיו דין מטבע יש להם.  האם מטבעותובאמת כבר ח' האחרוים 

אך [ לקדש בו אשה ופודין בו הקדשות 'אפיהוא כסף גמור ד )ועי"ש אה"ע ח"ו סי' ל , חו"מ סי' קפזקלד ד"ה אבל גדר

סי' שה ס"ק ז ( פת"שה ווכן פסק .(ח"א סי' פה) בשאילת יעב"ץוכן הוא  ]., עיי"ש טעמוצ"עשאר בלעין פדיון בכור 

כל דבר ד )ודמאי סי' יב ס"ק יב (יו"ד סי' עב ס"ק בבחזו"א  הוא וכן. (תל' ח"ג סי' נה) השואל ומשיבו סי' צה ס"ק א)חו"מ ו

בהשיב  ,(יו"ד סי' קכה) באבי צדקועי' [ .בכלל מטבע הוא שהסכימו עליו בי המדיה למכור ולקות ולהעריך בו כל השוק

  ].(ח"ב סי' קנא) ובאמרי יושר (יו"ד סי' רצה) בחסל"א, (סי' סו סע' לח ס"ק י ענף א' ב' ג') בחל יצחק, (ח"ב סי' קטו) במחת אלעזר, ה)נ-(יו"ד סי' נדמשה 

מקרי שפיר גופו ממון דהא בכל מטבע יש כסף או חושת לפי מטבע דלחלק  יצא (יו"ד סי' קב)עוג יום טוב באולם 

בזה אמרין דכיון שיש על  ,ואף שאין שיווי הכסף מגיע לשיווי המטבע .קוטו יפהגדול לפי גדלו והקטן ל ,ערכו

ושוה הכסף יותר ע"י הטבעא שחתום עליו. ומקרי שפיר  ,הכסף מטבע שטבע המלך מתעלה גם שיווי הכסף עי"ז

ופו ממון שטר גמור שאין ג הזרי ה ,ואלא שמשתה רק הערך הקוב עלי תשוו ןשאי. אבל מעות ייר גופו ממון

שווי בהם  שהרי אין ,מטבעות שלו אין בכלל מטבע שגופו ממון ולאור דבריו י"ל דאף , ע"כ.ואין פודין בו

 (ח"ג סי' תד) בההאשובה מתב ,(סי' לד, ע, עא, עז)בית שלמה ב ועי'[ .הכסף או החושת אלא רק מחמת הערך הקוב עליומחמת 

כיון שבכל העולם מתחשבין בזה כמטבע, ד ,ר של ארה"בכגון דול ,פדיון בא"י על מטבעות של שאר ארצותד שכת' ק כז)(ס" ועיי"ש .סי' עא ס"ק כג)ק' ( מח"שוב

  .]מדיה זו, ושאר בצ"עבחשיב מטבע אף  וערכה חשוב ומשתה תמיד בהתאם לשער של כסף אותה המדיה

סף, מ"מ כבר מבואר דשיטת רוב ולפי"ז אף אם אמר דאין קדושת שביעית תפסת על מטבע ולא על שווה כ

חת יצחק במאלא דעי' (. (שמיטה פ"ו אות ו) הגר"ק שליט"א, וכן פסק הפוסקים שהמעות המצויות דים כמטבע

שבות יצחק פרוזבול פ"ה ( "לצא ז"הגריש [ולעין צי'ק העומד ליפרע דעת .)לעוד צדדיםשיטות ה"ל  להקל יש לצרףדמ"מ ) שם(

(חוט  הגר"ק שליט"א. ודעת שט"חדיו כק 'דצי כט) הגה(ח"י שטרות פ"ט סוף  פתחי חושןהו (ח"ג סי' תמז אות ב) הגותתשובות והה, א)אות 

 . ולפי דבריהם דהמשלם ע"י הוי כהקפה דלא חליפיהן קד"ש. אולם דעתידון אפי' כשט"ח אלא "כהוראת תשלום"דאיו  קטו) 'שני רבית עמ

וקרא שפיר של (בעצמו, או ע"י שיכל למכרו או לתתו לאחר בשוה כסף,  דים ככסף מחמת שיכול לפרועוד )(ח"ט סי' רצא אות ה שבט הלויה

(חו"מ ח"ב סי'  והאג"מ יג אות ד)י' שמיטת כספים כהלכתה שביבי אש ס( ז"א זצ"להגרשוכן דעת  דאין שביעית משמטמתו), ע"כ. אחיך בידיך

  טתם. אבל ב"ד י"ל דיודו דאין דים כפרעון אלא כהקפה שלא תפס עליהן קד"ש].אלא דהם מיירי לעין האם שביעית משמט, טו)

  על מאכל שברשותו ת שביעיתשעצה לפדות מעות שיש בהם קדו. ד

(פ"ח ברמב"ם  (עי' מחשוד על השביעית מוצרים שאין בהן קדו"ש ולא זיקת שביעית ולפי ה"ל יוצא דהקוה

 אם קרוב לודאי שיש מעות שביעית בקופה ישזיקת שביעית),  רק שיש בודאסור לקות מחשוד אפי' דבר  הי"ד)

  לחוש על העודף שיקבל שיש בו קדושת שביעית (והארכו בס"ד בפרטים בזה בגליון ר"ב).

. דהה ](סי' יד ס"ק יג ד"ה זבחים)חזו"א [לפי זמן הביעור עי'  אלא דמי שקיבל מעות הקדושות בקד"ש יכול לחללם

 אולם .מתחלל אלא דרך מקח ואי "שפרי הקדוש בקדד (מ:) סוכה הש"סע"פ  ט) - ח"ו הפ" (שמו"י רמב"םה כתב

מי שיש לו מעות שתפסו  וע"כ, ע"כ. לתחלל בין דרך מקח בין דרך חילומ )"ש(דהייו פרי שתפס בקד פרי שי
  בעמוד הבא] [המשך



  

הרשב"ץ ס"ל דהא דאין מחללין שבת בשלישי למילה 
היינו יום ג' דוקא, ולא קודם לכן, ולכן מתיר למול ביום 
ו', אבל לפי מ"ש ה"ה בפ"ב מהל' שבת בשם קצת 
מפרשים ובשם הרמב"ן והרשב"א שכ"ש ביום השני 

נצטרך לומר דמילה שלא בזמנה שחל בה' דמחללין, 
בשבת נדחת עד אחר השבת, וזה א"א, דא"כ מצינו קטן 
שנולד בבין השמשות ונימול לט"ו, היכא דחל ב' ימים 
דר"ה בג' וד', והא אנן תנן בפ' ר"א דמילה, דנימול 
לי"ב ולא יותר, אלא ודאי דאפי' מילה שלא בזמנה שרי 

  ביום ה'. וכן נראה עיקר.
כתב דנ"ל דבזמן הזה [או"ח סי' של"א ס"ק ט'] א ובמג"

שאין רוחצין אותו, ליכא למיחש משום חילול שבת, 
  דהא אינו שכיח, לכן אין להתרשל בדבר מצוה.

הביא דברי [יו"ד סי' רס"ב סי"ב] ואף בערוך השולחן 
התשב"ץ והט"ז, וכתב דהש"ך דחה דבריהם בטעם נכון 

במילה, ועוד שהרי בספינה לדבר מצוה מותר וכ"ש 
מדלא אשתמטו הפוסקים להזכיר דמילה שלא בזמנה 
לא ימולו ביום ה'. והלכך ליתא לההיא דינא, וכן המנהג 

  פשוט, ואין לשנות.
אחר שהביא דברי [סי' של"א ס"ק ל"ג] וכן המשנ"ב 

הרשב"ץ דאין למול מילה שלא בזמנה ביום ה', הביא 
 צווה.דדעת הש"ך והמג"א להתיר ואין מחמיצין את המ

כתב [או"ח סי' של"א טור ס"ק ד'] אולם הכנה"ג 
דבקושטנדינ"א רבתי מנהג פשוט שלא למולו אפי' 

  ביום ו'. וכן הנהיג הוא בעירו תירי"א.
אחר דשו"ט בדברי [יו"ד ס' רס"ב ס"ק ב'] וכן הברכ"י 

אבל נראה דהדין דין אמת, דנהי  -הרשב"ץ וש"פ כתב 
ום ג' הוא בשבת, דהאידנא אין רוחצין, מ"מ כיון די

והוא סכנה, אין מלין בה' שמא יצטרך לחלל שבת 
באיזה דבר. וה"ה שאין למולו ביום ו' למ"ד דכל ג' 
ימים הוא בסכנה. ונקטינן להחמיר שאין למולו ביום ה' 

[או"ח סי' של"א הגהות וביום ו', כפי המנהג שכתב בכנה"ג 

  .טו ס"ק ד']
וכן העלה ברב  .[סי' של"א ס"ג]וכן פסק בחסד לאלפים 

דאין למול מילה שלא בזמנה לא [יו"ד ח"ד סי' כ"ח] פעלים 
ביום ה' ולא ביום ו', וכן המנהג פשוט בעירו, ואין לזוז 

  מזה.
וחזינן דדעת רבים מפוסקי אשכנז דשרי למול מילה 
שלא בזמנה ביום חמישי ושישי, וכן הכריע המשנ"ב 

פרד דאין להחמיץ המצווה. אולם מנהג רבים מבני ס
  שלא למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי ושישי.

  
  
 

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]

  עבודת המועדים
  ההכנה לימי החנוכה

שבלבו מי" - החנוכה לימי הראויה ההכנה
אלו ימים על מקטנותו לו שנשארו הרשמים

בני לחנם ולא, אלו קדש בזמני זאת רק ימצא
נהיו אלו וימים, העיקר והניחו הטפל תפסו אדם
שונים במנהגים ותענוגים חופשה של ימים

  .אלו לימים הנלוים
והודאה הלל לימי כראוי עצמנו נכין אם ורק
ובטחון באמונה והתעלות חיזוק ימי, אלו

לאור נזכה, ולעבודה לתורה נפש ומסירות
שמרוממים ימים אלו ויהיו. בהם המאיר
חיזוק על ריםושומ ז"העוה של מהחולין
  )קלג' עמ ב"ח וזמנים חגים יצחק שיח(". נשמתינו

מעלתו המיוחדת של היום הראשון של
"איתא מהשפת אמת, והבני יששכר, - חנוכה

והישמח ישראל, ועוד צדיקים זי"ע, שביום
הראשון של חנוכה יש קדושה מיוחדת, לפי
שהוא כולל בתוכו את כל הימים, כאשר

ראשונות בחיזוק עצום,מתחזקים בכ"ד שעות ה
בתורה, ובתפילה, ובכל הענינים, הרי זה מלוה

  את האדם לכל ימות החנוכה,
וכלשון הישמח ישראל זי"ע, מה שאמרו בגמ'
"בכ"ה בכסלו תמנין יומין אינון" מרומז בזה,
שביום זה כלול כל שמונת הימים, וגופא בתר
רישא אזיל, וממילא ההתחזקות ביום הראשון

(שיחות התחזקותבה לכל ימות החנוכה". מסייע הר
  מהר"ר צבי מאיר זילברברג שליט"א, חנוכה עמ' שמז)

  
  

  נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים
  

  

  העלון נתרם בעילום שם
  

  להצלחת התורם ומשפחתו
  

  

  

   02 571-3932הערות ותרומות בטל'  ©
  

(ח"ו סי' קכט  "יבמחוכן קט קדושת שביעית.  הםויהג ב )או על מעות(על מאכל  לחללםבקדושת שביעית יכול 

מי שביעית או חילופי שביעית המצאים ברשותי יהיו מחוללים על המאכל שדיאמר ש וכתב ,ד"ה והנה כל הנ"ל)

  . (שביעית פ"ג אות ב) באור לציון וכ"כ ., ע"כהזה

   ביעיתשושת  עודף הקדוש בקד קבלת. ה

(ולהוג בהם קד"ש או  ל דמי שביעית בתורת עודף מהמוכרלקבלכתחלה אלא דיש להסתפק האם מותר 

 )דאין בהם משום קדו"ש (אם אין לו על מי לסמוך את המוכר מצא מכשיל םע"י קבלתדי"ל ד ),םלפדות

 ברמב"ם, כמבואר אלא מאכל ולא לפרוע בהם חובלקות בדמי שביעית לא הותר ד ,בשימוש המעות שלא כדין

מפי שהה מפירות שביעית שלא כדרך טעם האיסור הוא ד (שביעית סי' יג ס"ק כו)החזו"א דעת ו( .(פ"ו ה"י)

  .דהפרעון גופא חשב לסחורה) (פ"ה ס"ק קב) בדרך אמוההובא  הר"ש משץהאתם. אולם דעת 

ובאמת יש לדון האם תית העודף (שעל ידו המוכר פורט את כספי הקוה) בכלל פריעת חוב או מעשה תמורה 

דזה תלי במח' הפוסקים לעין פורט דמים לחבירו, האם  שליט"א בוקשפן צהגר"לא חוב. והעיר לי בעלמא ל

הותן את כספו תמורת הכסף שקיבל חשב כבעל חוב עד שימסרו לחברו (ואם טוען בב"ד שאיו זוכר אם תתי, 

בב"ד איי זוכר אם תתי, הוא הוא בכלל "איי יודע אם פרעתיך" דחייב) או שאיו חל עליו חוב כלל (ואם טוען 

דחל  (ח"ד סי' כה)ר"ש עגיל גוה (חו"מ סי' קפז ד"ה והשתא) החת"סבכלל "איי יודע אם התחייבתי" ופטור), דדעת 

 הבית מאיר, )הובא בפת"ש ססי' עה (סי' עה ס"ק כב ד"ה אך התומיםחוב לשלם ודיו כפורע חוב. אולם דעת עליו 

דאין דיו כפורע (ק' ח"ב סי' קלד הובא בדברי גאונים כלל ט סוף אות ג)  והשואל ומשיבאמנם) (אה"ע סי' קעח סע' טו ד"ה 

 מאירות הפים[ועיי"ש בבית מאיר שמשמע שלמד כן אף בדברי חוב דבכה"ג דותן מיד תמורת הדבר שקיבל לא כס שעה בחיוב 

  ". ואפשר דכוותו דלא כסברת הבית המאיר ה"ל, ואכמ"ל]. לא הי' מבורר שחייב לוד"אולם עיי"ש בלשוו שכתב דאין חל חיוב עליו משום . (ח"א ססי' ס)

ולפי"ז יוצא דע"י תית עודף, לדעת החת"ס איכא משום פריעת חוב בדמי שביעית (אא"כ לא תן הקוה ביד 

ו"ק. וא"כ המוכר את הכסף עד לאחר קבלת העודף), משא"כ לדעת רוב הפוסקים דאין זה בכלל פריעת חוב, וד

  יכול לקבל המעות ושוב לפדותם על מאכל כ"ל. 

  "ש השייכים למוכרועצה לפדות מעות שיש בהם קד. ו

ועוד יש לתת עצה (לצאת אף דעת החת"ס ה"ל), דלפי קבלת העודף יחלל מעות המוכר על מאכל שברשותו אפי' 

יכול  שלו ביד חברודאת  (שביעית רסי' כה) בחזו"א וכמבואר ושוב יקבל עודף ממו ללא חשש, ,בלי ידיעת המוכר

[ולעין לתת לע"ה מעות שביעית ע"מ לפדותם אח"כ, מציו  , דזכות הוא לו.בשל חברו אפשר לחלל משום זכות ואף לפדות,

למא יפשע או דעשות כן דחיי' אסור לחה דבריו דד (סי' כה ס"ק ג) החזו"א. אולם שהתיר לכתחלה )פ"ט ה"ו ד"ה לענין קנייתן( רש"ס ז"לל

וברייתא הכי , לם ימסרו ואח"כ יחללו ודאי יארע מכשולים והרבה יפשעו והרבה ישכחו וישתכח עיקר האיסורוועוד שאם כ ,יאס ולא יחלל

  , ע"כ].אין מוסרין כו' ואם מסר כו' הרי דלכתחלה אין מוסרין ע"מ לחלל (סוכה לט:)משמע דקתי 

 ספ"ט)שביעית ( ר"ש סיריליאוהל שוה פרוטה, או צריך כדי שווין. ובאמת אלא דיש לדון האם יכול לחלל המעות ע

שמחללין על פרוטה. אולם  כמו מעשר שי והקדש בזה"ז, דמי שביעית יכול לחלל שוה מה על שוה פרוטהשכתב 

מן דבשביעית שאפשר לאוכלו בקדושת שביעית אין חילוק בין זמן הבית לז ל זה,תמה ע ה) ק"(סי' כה ס החזו"א

ואין להקל לחלל בפחות  ,מ"מ לכתחלה אסור לעשות כן ,ואע"ג דפרוטה תופשת את כל דמי השביעית, הזה

 ,בקדושת שביעית ודא"א לאכול כל כספשכת' דהיכן שתחת ידו ריבוי מעות  ד"ה הוא עפ"ד) (שם"יבמחומ"מ עי' [ , ע"כ.משוין

להקל במקום דאין זה ודאי  (פירות שביעית פ"ח סוף הגה ל) הגריש"א זצ"לויכול לסמוך על הר"ש ה"ל. ודעת  הוי כדיעבד

   .](פ"ג אות ב ובהגה) באור לציון. ועי' שיש ברשותו דמי שביעית

  ז. עצה לפדות המעות על העודף שותן המוכר

תה שתן עצה אחרת כדי להצל מעודף שיש בו קדו"ש, שיאמר למוכר שהעודף שא )מה 'יסס(ק'  במח"ששו"ר 

ואין בזה משום מסירת מעות שביעית  יפדה על המעות שאתן לך והקדושה תחול עליהן, ,)דמי שביעית שהוא( ותן לי

 בהיתרא הוא דקעביד, בפרט היכן דכיון דע"י החליפין לא תחדש שום עין של מכשול שיהא מקום לאסורלע"ה, 

  ע"פ הסוברים דאין בהם קד"ש, ע"כ.  

יצא להסתפק די"ל דכמו שהפירות הם דרך מקח ה"ה קבלת שביעית עמ' שכז) ני חוט ש( והגר"ק שליט"א

אע"פ שלא בא לחלל מ"מ זה חלק מהעסק שקוה ומשלם ומקבל עודף, ו ,העודף עבור הפירות חשיבא דרך מקח

ולפי"ז מעות העודף הם חולין ומעות שאצל החווי הם קדושים בקדו"ש, או די"ל דהעודף איו דרך מקח, 

ועכ"פ  אא"כ יתה בפירוש שרוצה לחלל את קדושתם, וצ"ע, ע"כ. ,בקדו"ש קח קדושילא העודף שביד הלווממ

הגר"צ ובר  פסקלמעשה יש לקוט שעכ"פ יכוון לחלל המעות. וכן יו דלא בעין שיאמר בפירוש. ומבואר מדבר

  .שיעור ו אות יא) ת(שיעורי שביעי שליט"א

  - מסקא דדיא  -

מעות שביעית מעורבים אם קרוב לודאי ש ,וה דבר שאין בו זיקת שביעית מחשוד על השביעיתהעולה לדיא שהק

(ורשאי  .ויכול לפדותם על מאכל בשווים ,קד"ש מעותעליו להוג בעודף  אם קיבל ממואזי , בקופה במעות חולין

 תית התשלוםמכוין בשעת ואם  לקבל ממו לכתחלה ע"מ לפדותם על מאכל או ע"מ להוג בהם קד"ש).

(המח"ש  המעות של המוכר על חל קדו"ש על מעותיו אלא לא לו, שמסר מעותיו מעות המוכר על ושיתחלל

   .והגר"ק שליט"א שם)

    
  


